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C o l e ç ã o HISTÓRIA DO DIREITO BRASILEIRO 

No prefácio de sua monumental A Política 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 e 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 que 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 pubÜcará onze livros de Direito Civil e dez de Direito 
Penal. Aqueles são os seguintes: 
- A Prop^riedade p>elo Cons. José de Alencar - com uma frefação do Cons. 
Dr. Antônio Joaquim Ribas, trazendo de volta livro cujo autoi:, 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, juirista què 
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 aò escravismo manifestada pelo autor. 
- Curso de Direito Civil brasileiro, de Antônio Joaquim Ribas, que, como 
dito acima, prefaciou A Prop>riedade, 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, Iqst 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 theoricas e praticas ao Código Criminal, de Thomaz Alves 
Júnior. Crítico do Código Penal de 1830, que considerava prolixo e 
casuístico, Thomaz Alves o analisa detidamente, historiando sua apre
sentação, discussão e 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. 
- Menores e loucos em Direito Criminal e Estudos de Direito, de Tobias 
Barreto. Conhecido por sua poesia, Barreto era talvez mais jurista que 
poeta. Formou-se na Faculdade de Direito do Recife, da qual foi depois 
catedrático, tendo entre seus discípulos Clóvis Beviláqua, Graça Aranha 
e Sílvio Romero. Fizeram parte da denominada "Escola do Recife", que 
marcou o pensamento brasileiro (a propósito, entre outras, de Nelson 
Saldanha, A Escola do Recife, 1976 e 1978, e, de Miguel Reale, O 
Culturalismo da Escola do Recife, de 1956). Tobias foi um inovador; 
lutou incessantemente contra a estreiteza do ambiente cultural então 
imperante no Brasil. 
- Código Criminal do Império do Brazil annotado, por 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 Penal 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 praticamente, de João Vieira de 
Araújo. Abolida a escravidão, Nabuco apresentou projeto, qüe 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 Rep>ublica dos Estados Unidos do Brasil, por 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 que 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 1'histoire 
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 Sarney 
Presidente do Conselho Editorial do Senado Federal 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prefácio 

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 séu espírito sobre a'justiça criminal da 
Alemanha". O rigor de Carpsov fez história: com seu voto, concorreu 
para 20 mil sentenças de morte.-

O segundo voluihe traz os crimes em espécies. A exemplo do 
ordenamento dos tipos penais no Direito 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, nó livro 
segundo, aos crinies 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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PARTE ESPECIAL 

§ 79. — E x a m e do systema 

LiTTEEATXJRA.—V. Liszt, Z., 8?, 133. Cons. as 
monographias mencionadas no § 12. 

I.—A distincção entre os hens jurídicos que o 
crime ameaça e que a pena protege, — e portanto a 
distincção entre os interesses que pela lei gozam de 
protecção jurídica e propriamente da do direito penal 
— serve de base á eíassifi^ação das matérias da parte 
especial da nossa scieneia, base boje geralmente ac-
ceita nos tratados deste ramo do direito. 

O bem jurídico, objecto da proteeção do direito, 
em ultima analyse é sempre a existência humana 
nas suas diversas fôrmas e manifestações. Ella é 
que é o bem jurídico, isto é, o centro de todos os 
interesses juridicamente protegidos. Mas a existência 
humana nos apparece como existência do homem 
considerado na sua individualidade ou como exis
tência dos membros da communhao na sua collecti-
vidade. Todos os interesses atacados pelo crime e 
protegidos pelo direito penal se distinguem conse
quentemente em bens do indivíduo e em hens da 
collectividade. 

T. n 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TBATADO DE DIEEITO PENAL 

II.—Bens do individuo. 
Quando se diz que a existência do individuo 

deve ser objecto da protecçao do direito, isto signi
fica que a ordem jurídica, como ordem de paz, lhe 
assegura o livre exercido de suas faculdades. Este é 
o supremo interesse, o bem juridico do individuo. 
Das differentes direcções dessa manifestação do 
próprio ser deve resultar a divisão dos bens jurí
dicos individuaes. 

A protecção do livre exerèicio das faculdades 
comprehende em primeiro logar, como condição de 
toda manifestação da existência humana, a pro
tecção da vida physica, a integridade do corpo. E' 
este pois o primeiro e o mais importante dos bens 
jurídicos individuaes. 

Comprehende mais todas as direcções da acti-
vidade, que, como manifestações do individuo emi
nentemente pessoaes, a elle se prendem de um modo 
inseparável. Obtemos assim um segundo grupo, o 
grande grupo dos interesses que podem ser classi
ficados como hensJuridicosincorporeosi^TrLVidÀ^T:\2iQs). 

Pertencem a este grupo: 1.°, a consideração 
pessoal entre os membros da communhao (a honra); 
2.°, a liberdade individual; 3.°, a livre disposição do 
próprio corpo nas relações sexuaes (a honra sexual), e 
bem assim a conservação do sentimento moral; 
4.**, os direitos de familia; 5.°, a liberdade religiosa; 
6.°, a inviolabilidade do domicilio (direito doméstico), 
bem como a preservação das relações pessoaes e 
sociaes contra toda intervenção indébita (segredo 
da correspondência epistolar etc); 7.", a consciência 
de poder estar seguro da protecção da «ordem de 
paz» em todas as manifestações da própria activi-
dade (paz juridica). 

Aos bens incorporeos contrapomos um terceiro 
grupo de interesses individuaes, que se distingue 
do segundo sob todos os pontos de vista: o dos 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXAME DO STSTEMA 

direitos patrimoniaes. Assignala a diíFerença especifica 
o facto de que taes interesses não são eminente
mente pessoaes, não se acham indissoluvelmente 
ligados ao individuo; nos direitos patrimoniaes a 
actividade individual é materialmente ligada, desses 
direitos resulta um império sobre cousas ou pessoas, 
que pôde ser separado de quem o tem, transferido 
a outrem e apreciado em dinheiro. Nelles a perso
nalidade do titular do direito fica completamente na 
penumbra; o bem jurídico da propriedade não muda 
de natureza, quando é transferido de A para B. 
A esta natureza especial dos direitos patrimoniaes 
corresponde a protecção, que o direito lhes dispensa, 
summamente desenvolvida e que de nenhum modo 
se esgota em preceitos probibitivos. 

Entre os bens puramente incorporeos e os di
reitos patrimoniaes interpõe-se, facilitando a trans
ição daquelles para «stes, um quarto grupo de 
interesses juridicamente protegidos, que Gareis, 
Kohler e outros denotíiinam com muita propriedade 
direitos individuaes f ) . E' a individualidade espon
tânea e creadora, o talento eminentemente pessoal 
do cultor das artes plásticas, do sábio investigador, 
do inventor industrial, que para as suas producções 
pede protecção jurídica. Até aqui os direitos indi
viduaes e os bens puramente incorporeos se tocam, 
mas não se confundem. A idéa artística precisa de 
fôrma para externar-se; a força creadora do espirito 

{}) Gareis, Encyelopâdie, 79, nota 1*, indica a litteratura. Pos
teriormente elle introduzi© a denominação de « direitos de individuali
dade » (1892). Contra a idéa e a denominação pronunciam-se v. Meyer, 
781, Merkel, 337, v. Ihering, Reàhtsschutz gegen injurioae Reehtsver-
letzungen, Dogmat. Jahrb., 23.», 155 (cap. 10). No sentido do texto a 
expressão direito individual foi empregada pela 2.* câmara criminal na 
dec. de 29 de Março de 81, 4, 36, hem como pela 1? câmara civil na 
dec. de 2 de Outubro de 86, 18.», 28 (das dec. de dir. civ.). 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEATADO DE DIEEITO PENAL 

SÓ se manifesta na matéria e pela matéria. Com 
esta corporificação da idéa, porém, torna-se possivel 
que ella se separe do seu autor (embora somente 
em parte), que seja transferida a outrem (com-
quanto incompletamente), e apreciada em di
nheiro (comquanto de um modo imperfeito). Eu 
posso transmittir ao editor a obra em manuscripto, 
por mim composta, para que elle a publique, ou ao 
emprezario o autographo da minha opera, ];>ara que 
elle a faça representar. Essa transmissibilidade appro-
xima os direitos individuaes dos direitos patrimoniaes, 
sem que uns e outros inteiramente coincidam (^); 
e assim a formação de um novo grupo especial se 
impõe como uma necessidade do systema. 

Desfarte obtemos a seguinte classificação dos 
crimes que attentam contra os bens do indivíduo: 

1.°, crimes contra o corpo e a vida; 
2.**, crimes contra os bens incorporeos; 
3.°, crimes contra os direitos individuaes; 
4.", crimes contra os direitos patrimoniaes. 
A estes-quatro grupos accresce um quinto con

cernente aos crimes que se assignalam, não pelo 
objeeto, mas pelo modo, e especialmente pelo meio 
da aggressão; os crimes que consistem no abuso de 
instituições publicas, bem como no abuso de descobertas 
e inventos humanos, para a lesão de interesses Juridi
camente protegidos (§ 43, I, 2). O Estado, commi-
nando penas contra taes attentados e criando assim 
um grupo de infracções homogêneas, não converte 
interesses até então não existentes ou não prote-

(') Não se esqueça que a conversão do direito de autor em 
direito de reproducção (isto é, uma transformação substancial) é con
seqüência de toda transferencia por parte daquelle. O direito á 
marca não pôde éet separado da firma que a marca designa, e só pôde 
ser transferido com esta. Cons. também a dec. do Trib. do Imp. de 
2 de Julho de 85, 12.«, 327. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXAME DO SYSTEMÁ 

gidos em novos bens jurídicos, mas completa o 
arsenal das armas necessárias para a protecção de 
interesses desde muito existentes e desde muito 
protegidos, embora de um modo insufficiente. A este 
grupo pertencem os crimes de perigo commum, o 
abuso de matérias explosivas e a falsificação da 
moeda, de documentos e de mercadorias. 

III . — Bens juridicos da coUectividade. 
Poisemos distinguir três grupos. O Estado, como 

tal, nos representa a coUectividade; a administração 
publica com a sua acção tutelar e promotora de in
teresses, a actividade, o trabalho da coUectividade. 
Também a força que mantém unido o todo e põe 
as partes componentes em movimento, — o poder 
publico, considerado tanto em abstracto como em 
seus órgãos, precisa de protecção jurídica. 

As acções puniveis contra a coUectividade 
formam, pois, as seguintes categorias : 

1.% crimes contra o Estado (os crimes políticos); 
2.% crimes contra o poder publico ; 

crimes contra a administração publica. a 
• 5 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Crimes contra os bens do indivíduo 

CAPITULO I 

Crimes contra o corpo e a vida 

I. DO HOMICÍDIO 

§ 80. — Conceito e espécies 

LiTTERATUiiA.—Kõstlln, Mord und Totschlag, 1838 ; 
V. Holtzendorff, Das Verbrechen des Mordes und die Todes-
strafe, 1875 ; o mesmo, H H, 39, 405; Hálschner, 29, 19. 

Homicidio é a destruição da vida iumana.. 
I. — O homicidio tem por ohjecto o homem, isto 

é, o ser vivo nascido da mulher. Nascer quer dizer 
ter existência própria fora do seio materno. E' esta 
a circumstancia característica que distingue o homi
cidio do principal caso do aborto. A existência in
dependente não data somente do momento em que 
se opera completa separação entre a criança e a 
mãe, nem remonta tão pouco ao começo dos movi-

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ô T»ATADO DE DIKEITO PENAL 

mentos de expulsão (dores do parto), mas começa 
com a cessação da respiração placentaria do feto e 
com a possibilidade da respiração pelos pulmões C) (*). 

Todo ser vivo nascido da mulher é homem, 
ainda o chamado monstro {^) (o ser vivo de formação 
irregular), quer a continuçao da vida seja impossível 
{monstrum no sentido estricto), quer não (os gêmeos 
siameses) (^). A viabilidade não é condição neces
sária; um recemnascido inviável pôde ser objecto 
de homicídio, como o pôde ser um velho in extremis. 

II. — Também pôde ser objecto de homicídio 
o próprio agente; mas, segundo o direito allemão 
em vigor, não só o suicídio mesmo, senão também 

(}) A questão é de grande importância pratica, porquanto a lei 
sujeita á pena'o homicídio culposo, mas não o aborto culposo. As opi
niões são muito divergentes. Consideram como circumstancia decisiva o 
começo das dores do parto, Hãlschner 2.», 61, v. Meyer, 524, Webrli, 
Kindesmord, 94, Mittelstein, GS., Zi.', 173, a dec. do Trib. do Imp. 
de 29 de Set. de 83, 9.», 131. Exigem que uma parte qualquer do corpo 
tenha sabido do seio materno Binding, 1?, 220, nota 6?, Merkel, 308, 
Olshausen, § 211, 1, v. Holtzendorff, H H . , 3.", 451, Finger, 11, Horch, 
Abtreibunff, 45, a dec. do Trib. do Imp. de 8 de Junho de 80, 1.", 
446. Cons. OrtlofF, Kind oder Fõtus ? 1887, o mesmo, Physiologische 
Kennzeiehen für Beginn und Ende der Rechtsfâhigkeit, 1890. 

(') Consequentemente é necessário que se achem fora do ventre 
materno os órgãos respiratórios exteriores. N. do trad. 

(*) O monsiro pódc ser objecto de homicidio, mas não assim o 
mola ou o ovo degenerado que não pode ter existência fora do ventre 
materno e converter-se em ente humano. Casper-Liman, Olsh., 1. c. 
N. do trad. 

(*) Já no direito commum a questão era controvertida. Predomi
nava a opinião, segundo a qual não se dava homicidio, quando o 
monstro tinha «forma de animal» (assim pensavam Damhouder e J . S. 
F . Bõhmer, seguindo o direito romano). O direito prussiano de 1721 
permittia matar, quando se verificasse que o recemnascido não era do
tado de intelligencia. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DO HOMICÍDIO 

(ás mais das vezes) a instigação e a cumplicidade no 
suicidio são isentos de pena (§ 34, nota 7.*). De
terminar um individo, não imputavel, a suicidar-se é 
autoria mediata (§ 50, II) ("). 

III. — A acção consiste em causar a morte. 
Também aqui (§ 28 II) eqüivale a causar no sen
tido estricto o dar causa, e portanto o pôr uma con
dição (occidere, mortis causam prwbere). Pouco im
porta o meio empregado. Não é necessário que a 
morte seja o resultado de uma actuação material, 
pôde resultar do terror, do somno obstado etc. A 
intervenção porém da acção livre e dolosa de outrem, 
nesta como em outras matérias, exclue a responsa
bilidade pela relação causai (§ 28, III) . Assim, se
gundo o ponto de vista do direito, não se dá homi-
cidio, si A por continuadas vexações impelle B a 
matar-se. A' acção eqüivale plenamente a omissão, 
quando e em tanto quanto o autor tinha a obrigação 
de agir (§ 29); a mãe que, deixando de ligar o cordão 
umbilical ou de alimentar o recemnascido, lhe oc-
casiona a morte, é culpada de infanticidio. 

IV. — O C. p. imp. distingue o homicídio doloso e 
o culposo; o primeiro comprehende, além do homi
cídio commum, o homicídio a instâncias da victima 
e o infanticidio. 

(") Da impunidade do suicidio segue-se, segundo os principios ge-
raes, a impunidade da cumplicidade no suicidio; mas o instigador pôde 
ser considerado como autor mediato de um assassinato ou de um ho
micídio, quando a victima é um incapaz (Merkel), ou foi coagida ou 
de tal modo illudida que não perceheu o desfecho fatal do seu acto 
(Holzendorff), pois em taes casos o instigador faz do suicida um mero 
instrumento. Binding yae mais longe, afirmando que a instigação para 
o suicidio é sempre autoria de assassinato ou homicidio, these defen
sável de lege fererida, mas insustentável de Uge lata, porquanto o 
C. p. ali. trata a instigação como cumplicidade, N. do trad. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 TRATADO DE DIBEITO PENAL 

§ 81. — Do homicídio commum doloso. 
Historia 

LiTTERATUEA. — Brunnenmêister, Bas Tôtungsverbre-
chen im àltrômischen Becht, 1887 ; Alfred, Die EntvÁcklung 
des Begriffes Mora bis zur Karolina, 1887 ; Frauenstâdt, 
Blutrache unã Totschlagsühne, 1881; Brnnner^ 2.°, 627 ; "Wa-
chenfeld, Die Begriffe von Mord unã Totschlag sowie Kòrper-
verletzung mit tòdlichem Ausgang in der G esetzgébung seit der 
Mitte des 18. Jahrhunderts, 1890. 

I. — Desviando-se dos outros direitos indo-ger-
manicos, o antiquissimo direito romano já conside
rava o homicidio como crime que attenta contra a 
ordem jurídica do Estado, e retirava o respectivo 
processo e a punição ao arbitrio dos particulares; 
em uma pretendida lei de Numa já se equiparava 
nas penas á morte dada de um modo directo e ma
terial, ao ccedere, a producção mediata da morte, o 
morti dare ou mortis catisam prcshere (cons. porém 
Pernice, Sachbeschãd'igung,l^h). Desde SyUa as dis
posições do. direito romano em matéria de homicidio 
tialiam por base a lex Cornelia de sicariis et vene-
ficiis (D. 48, 8, C, 9, 16); a pouco e pouco muito 
ampliada, ella comminava a pena de interdicção contra 
o assassinato, a espreita com intuito homicida, o 
envenenamento (e os respectivos actos preparatórios), 
o incêndio para o fim de matar, o suborno do juiz 
ou da testemunha em causa capital e muitos outros 
casos. Posteriormente recahiam sobre as pessoas de 
condição as penas de deportação e perda dos bens, 
e sobre os humildes a pena de morte. Como caso 
especialmente grave destacou-se o parricidium to
mado em uma nova accepção, isto é, como homicidio 
do próximo parente {lex Pompda dè 699 a. u., D. 
48, 9, C, 9, 17) ; depois que Constantino renovou 
o mos majorum, este crime era punido com penas es 
peciaes, com o culeus ou ensacamento do culpado, 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DO H O M I C Í D I O 11 

conjunctamente com cane, gallo, gallinaceo, et vipera 
et símia. Desde Adriano tentou-se distinguir entre a 
premeditação e o impetus. Não é exacto que o ho-
micidio culposo, como tal, fosse punido (§ 35, nota 2^). 

II. — A primitiva edade média allemã, em com
pleta divergência com o direito romano, fazia con
sistir a importância capital da matéria na distincção 
entre os casos de homicídio. Além do homicídio do 
parente (Lcx Rib., 69, 2) e do que era prepetrado 
com oíFensa de uma relação especial de fidelidade 
{petit treason áo direito inglez), assignalava-se a dis
tincção entre o assassinato e o homicídio simples. 
Assassinato era a morte dada secreta e perfidamente, 
furtivo modo, caracterisada pela occultação do ca
dáver ; homicídio era a morte dada em combate pu
blico e honroso, cuja responsabilidade o autor não 
receiava assumir. Punia-se o assassinato com penas 
muito mais severas (^). A perseguição do autor de 
um homicídio propriamente dito, como outr'ora a vin
gança do sangue, era deixada á parentela do offen-
dido; a Ledigung (reconciliação em razão do homi
cídio) dependia do arbítrio de quem tinha o direito 
de perseguir, — mstituição esta que se conservou até 
os tempos modernos — ao passo que contra o as
sassino fugitivo se pronunciava a proscripção me
diante o processo respectivo (^). 

Não raro as leis sobre a paz publica ameaçaram 
pura e simplesmente com a morte o crime de ho
micídio, mas ainda na segunda metade da edade média 

O Três vezes o valor do "Wehrgeld entre os Francos e nove 
vezes o mesmo valor entre os Allemães, Frísões, Bávaros e Saxonios e 
também especialmente no^ capitulares, a morte, Cap. 596 (Boretius, 16). 
Cons. Günther, 1.°, 182. 

(̂ ) Ainda assim é na Bamberguense, mas não na Carolina. Na 
legislação territorial conservou-se além do século X V I I ; expressamente 
em Hamburgo ainda em 1603. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 TEATADO DE DIBEIÍO PENAL 

reapparece freqüentemente a antiga concepção (Es
pelho da Suabia, 174). Ao mesmo tempo vae pe
netrando na linguagem juridica dos allemães a dis-
tincção estabelecida pelos juristas italianos entre o 
ãolm fremeditatus e o impetus, que acaba por ligar-se 
com a distincção do direito germânico (^). Em geral 
são diA êrsas as penas do assassinato e as do homi
cídio : para aquelle reservava-se a roda, para este 
a espada (Esp. da Sax., 13). 

III.— A Carolina, art. 137, funda-se na intuição 
allemã: «... outrosim que, segundo o costume, o ma
tador doloso e perverso seja executado na roda, e 
o que tenha commettido homicídio por cólera e 
arrebatamento.... o seja com a espada. No ho
micídio doloso, como o que for perpetrado em 
pessoa de elevada dignidade, no seiüior do próprio 
agente, em pessoa nobre ou em um parente pró
ximo, a pena poderá ser augmentada, antes de 
seguir-se a morte, com algum castigo corporal, como 
seja a dilaceração com tenazes ou o arrastamento, 
para que se incuta maior terror» (*). No art. 130 
encontra-se menção especial do envenenamento. 

IV.— A sciencia do direito commum, sem se 
preoccupar muito com o art. 137 da Carolina, 
assignalava no homicidium dolosum um certo numero 
de casos que deviam ser punidos com penas mais 
graves. De ordinário distinguiamse: a) o parricidium, 
a morte dada a um parente, crime a respeito do 
qual se estabeleciam muitas graduações na pena 
(e já minuciosamente tratado pelo direito saxonio 

(») Suscitada pela 1. 11, ? 2, D, 48, 19. Vêr a glosa ao Espelho 
da Saxonia, o direito municipal de Strasburgo de 1249, o de Francfort 
de 1297. — Classificação feita por Clarus : 1." homicidium simplex; a) 
necesaarium, b) casitale, c) culposum, d) dolosum; 2." ?u>mieidium deli-
heratum.: a) ex propósito, b) ex insidiis, c) proditorium, d) per assaaainium,. 

(*) Sobre a controvertida interpretação deste art. vêr Wachenfeld. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DO HOMICÍDIO 13 

de 1574, IV, 3, e também pelo prussiano de 1620), 
b) o homicidium proditorium, morte com emboscada 
(Engau, Bõhmer e outros), c) o latrocinium, roubo 
á mão armada (segundo Corpsow) ou matar para 
roubar (lucri faciendi causa, segundo Kech, Engau 
e Bõhmer), d) o assassinium (esta denominação, 
tomada á seita politica-religiosa dos Mahometanos 
chuitas, que se fundou em 1090, tornou-se vulgar 
desde o século X I I ; assassinaior é o mandante, 
assassinus o mandatário; já o direito prussiano de 
1620 punia como homicidio a simples aceitação do 
mandato), e) o veneficium, a morte por envenena
mento. Bspecialisava-se também o propricidium ou 
suicídio (§ 34, nota 7.*). Cedo começaram as legis
lações a occupar-se com' a questão da causação. 
Nas constituições saxonias, 4.°, 6, já se encontra 
mencionado o erro sobre a pessoa. Também o ho
micídio por omissão é expressamente regulado. Por 
meio do dolus indirectus (§ 38, nota 8) ampliou-se 
a idéa do homicidio a casos, em que não se dava 
amimus occidendi, mas simples intenção hostil (o 
pravus animus de Carpsow). Neste sentido o direito 
prussiano de 1721, os cod. austríacos desde 1787 
até 1852 e o All^. Landrecht, art. 806. 

V. — O All^. Landrecht ou direito commum 
prussiano punia como assassino e mandava executar 
na roda, de cima para baixo, quem, com o animo 
premeditado de dar morte, commettesse realmente 
um homicidio. Especialisava também o homicidio 
ajustado e o mandado (art. 839 e 849), o homicidio 
por paga (art. 834), o matar para roubar (art. 855), o 
envenenamento (art. .856) e o homicidio na pessoa do 
parente (art. 873). O Cod. francez e o cod. bávaro de 
1813 abriram novos caminhos. O Cod. francez de
nomina meutre todo homicidio voluntário, e assas
sinai o homicidio com préméditation ou guet-apens. 
O cod. bávaro de 1813 contrapõe ao assassinato o 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 TKATADO DE DIBEITO PENAL 

homicidio: aquelle é caracterisado pela premeditação 
na resolução e pela reflexão na execução, e este 
por ser praticado na eíFervescencia da cólera. O di
reito inglez encontra, como d'antes, no dolo preme
ditado fmalice aforethoughtJ a distincção entre murder 
e manslanghter. 

VI.— Na legislação moderna a distincção entre 
o assassinato e o homicidio tem valor somente, 
porque facilita limitar-se a pena de morte a um 
pequeno numero de casos. Regularmente toma-se 
para base da distincção o dolo premeditado e o não 
premeditado. Assim faz o C. p. imp. que segue o 
cod. francez de 1810 e o prussiano de 1851. O pro-
jecto austríaco, o russo e o suisso porém abando
naram com razão esta característica também viva
mente impugnada por Haus, v. HoltzendoríF, Berner, 
Hãlschner, Wachenfeld e outros, e contrapõem ao 
caso normal do homicidio doloso, de um lado, uma 
serie de casos graves, e, do outro, o homicidio 
commettido sob a influencia de uma violenta emoção. 

§ 82. —• Do homicidio commum doloso 

O direito vigente 

LiTTERATURA. — Krâwsl, G S., 38, 177 ; "Wachenfeld, 
JDie TJéberlegung in unserm heutigen Mordhegriff, diss.. 1887. 

I.— Segundo o C. p. imp., commette assassi
nato (art. 211) quem mata dolosamente, si a morte 
é executada com reflexão, e homicidio propriameníe 
dito (art. 212), si a morte não é executada com 
reflexão {"). Com esta redacção que se approxima da 

(») Toischlag, o homicidio doloso simples, e Mord, o assassinato. 
O que os destingue é uma circumstancia toda subjectiva ; este é pra
ticado com reflexão, a sangue frio, e não assim aquelle. O legislador 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DO H O M I C Í D I O 15 

do cod. saxonio e se afasta da do prussiano, quiz 
o legislador accentuar que o centro de gravidade 
está na execução: o homicidio resolvido com re
flexão, mas sem reflexão executado, deve ser consi
derado e punido, não como assassinato, e sim como 
homicidio simples. Essa divergência, porém, atten-
tamente considerada, nada tem de essencial. A re
flexão é uma característica da resolução, e não do 
dolo (§ 28, nota 2.*). Na hypothese figurada a 
resolução primitiva foi abandonada, e, na verdade, 
o homicidio assenta sobre uma nova e não reflectida 
resolução. Podemos pois admittir as seguintes defi
nições : assassinato é o homicidio doloso e reflectido, 
e homicidio simples o doloso, mas não reflectido (^). 

A pena do assassinato é a morte, a do homi
cidio simples é reclusão por tempo não inferior a 
cinco annos. 

Si um dos codelinquentes obrou com reflexão, 
e o outro não, o primeiro se faz culpado de assas
sinato e o segundo de homicidio simples. A insti-

não usou da expressão mit Vorbedaeht, com premeditação, mas da 
expressão m,it Ueberleffunff, com reflexão, talvez para não dar a entender 
que entre a resolução e a execução deve medear, no caso de assassinato, 
um certo espaço de tempo mais ou menos longo. Com effeito, cara-
cterisar a resolução calma e reflectida pelo decurso do tempo, como 
faz o nosso C. p . , art. 39, § 2, é facultar aos peiores assassinos, 
aquelles que são capazes de conceber e de executar immediatamente 
o crime a sangue frio, uma causa de attenuação de pena. N. do trad. 

(1) O Cod. prussiano diz no art. 175: «quem mata dolosamente 
e com reflexão»... e do mesmo modo a maior parte dos cods. allemães. 
Que a redacção do C. p. imp. não expressa uma alteração real é con
testado pelo Trib. do imp. e pela opinião commum. Correcto é espe
cialmente Hãlschner, 2.°, 52, nota 1^— Mas é inútil dizer que a letra 
do C. p. é que regula quanto á formulação dos quesitos no processo 
perante o jury e em geral quanto ás circumstancias que devem ser 
declaradas na sentença. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 TRATADO DE DIEEITO PENAL 

gação ao assassinato pôde ser punivel como homicídio 
simples e vice-versa f ) . 

J I , — O homicídio é punido com pena mais 
branda (C. p., art. 213), quando o agente, excitado 
por violências ou injurias graves dirigidas contra a 
sua pessoa ou contra a pessoa de algum dos seus 
parentes, ás quaes não deu causa, é levado imme-
diatamente a praticar o facto, ou quando se dão 
outras circumstancias attenuantes._ 

Pena: encarceramento por tempo não inferior 
a seis mezes. Também aqui o homicídio conserÂ â o 
caracter de crime; a tentativa é pois punivel 
(§ 25, IV). 

« Violências e injurias graves » : estas expres
sões não devem ser tomadas no sentido technico, 
nellas se comprehende também, por ex., o adul
tério.— O advérbio «immediatamente» não se deve 
entender com relação ao logar e ao tempo, significa 
a continuação da emoção violenta que a aíFronta 
provocara.— O art. 213 do C. p. imp. deriva do 
art. 231 do C. p. francez. O minimo excessiva
mente brando de seis mezes de encarceramento só 
foi admittido durante a discussão parlamentar do 
cod., resultando d'ahi uma insoluvel contradicção 
com os arts. 216 e 217, que fixam máximos su
periores 

III, — Casos punidos com maior rigor (excluída 
a attenuação do art. 213) : 

l.**, o homicídio commettido para que o agente 
remova o obstáculo que se oppõe á execução da 
infracção emprehendida, ou para que evite ser sur-
prendido em flagrante (C. p., art. 214). 

2.°, O homicídio commettido na pessoa de um 
ascendente (C. p. art. 215). 

(«) Egualmente Berner, 280 e 503, Hãlschner, 1? 439, v. Meyer, 
281. Contra, Geyer, H H, 4?, 162, Merkel, 307, Olsbausen, § 60, 5. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DO HOMICÍDIO 17 

Ambas estas disposições derivam do C. p. fran-
cez (art. 304 e 302). — A pena é reclusão de 10 
a 15 annos ou reclusão perpetua. O cod. prussiano 
de 1851 infligia a pena de morie. — O emprcliendi-
tnenfo coniprehende também os actos preparatórios 
(§ 47, nota 2.*) (̂ ). — A acção empreliendida deve 
ser punivel segundo o direito allemão, embora não 
o seja segundo o direito imperial. — A proposição 
para desif̂ na a intenção como motivo. — A pena 
üTave do art. 215 não recae sobre o co-autor ou 
cúmplice que não é parente da victima. 

§ 83. — Do infanticidio 

LiTTERATURA. — Joi'<lan, Bigriff und St rafe ã^a Kin-
ãcsmordes, 1844 ; Ivuntze, Der Kinãesmord, 18ti(); v. Kleist, 
Das Yerhrechen ãer Kindestritun//, líi62; v. Fabrice, Lehre 
Ton ãer Kindesahtreiòunf/ und vom Kindeumorã, 1868; "VVelirli, 
Der Kinãestmorã, 1889 ; Clolsinann, Die Kindestòtung, 1889 
(sem iraportaiK-ia). — Coiis. Dõrfler nas BJãttern für ge-
riehÜieke Mediziu de Friedreich, 44.°, 269. 

I. — O iní;i.nticidio, que o direito romano não 
especialisou em nenhum dos seus períodos, converteu-
se no direito allemão sob a influencia da Egreja em 
crime distincto, mas em contraste com as disposi
ções brandas dos penitenciaes (que já indicavam a 
vergonha como o movei da mãe illegitima e contem
plavam o infíinticidio entre os crimes da carne), era 
punido com a pena de morte (enterrar a ré viva e 
empa lar). Tal é também o ponto de vista da Carolina, 
cujo artigo 131 assim se expressa: «as mulheres 
que matam secreta, voluntária e perversamente os 
filhos, que delia receberam vida e membros, são 

(*) Egualmente Geyer, 2.", 6, Hálschner, 2.°, 45, v. Holtzen-
dorff, H H., 3 o, 441, Olihausen, ^ 214, 2. Contra, v. Mejer, 518 
e outros. 
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18 TKATADO DE DIREITO PENAL 

enterradas vivas e empaladas segundo o costume. 
Para que se evite o desespero, sejam essas malfei-
toras afogadas, quando no logar do julgamento houver 
para isso commodidade d'água. Onde, porém, taes 
crimes se dão freqüentemente, permittimos, para 
maior terror de taes mulheres perversas, que se 
observe o dito costume de enterrar e empalar, ou 
que, antes da submersão, a malfeitora seja dilacerada 
com tenazes ardentes». Na alta AUem^nha (onde, 
como na Áustria, em geral não era costume a sub
mersão) a praxe contentava-se ás mais das vezes 
com a decapitação; em outros logares, como em 
Breslau (Z., 10.°, 13), executou-se o empalamento 
de facto até o século XVII e depois symbolicamente 
(Günther, 1.% 262, 2.", 68). A Saxonia fazia uso 
do culeus (cont. sax., 4.°, 3). Esta pratica foi intro
duzida na Prússia em 1714, mas abolida em 1740. 

Cedo (já no começo do século XYIII) (̂ ) a 
litteratura do direito natural apoderou-se da questão 
do infanticidio e assignalou a serie de circumstancias 
attenuantes que tornam patente a injustiça da pena 
de morte; segundo a opinião desses escriptores, o 
que sobretudo importa são as medidas preventivas. 
Não tardou que a legislação os seguisse. O edicto 
prussiano de 1765 restringio a applicação da pena 

(1) Já nas Meditationen de Leyser. Servin e outros entendiam 
mesmo que o facto devia ficar completamente impune. A questão posta 
a concurso em 1780 por Dalberg e Michaelis sobre os melhores meios 
para a prevenção do infanticidio provocou uma alluvião de escriptos 
mais ou menos frivolos. Veja-se especialmente o trabalho de Pestalozzi 
publicado em 1783 sem o nome do autor : üeber Oeseizgébung und Kin-
desmord. E ' uma mescla de verdades e de phantasias, de investigações 
e de figuras. — O infanticidio é ao mesmo tempo o assumpto favorito 
da litteratura amena do tempo. Sobre o decennio de 1770 a 1780 (espe
cialmente o Kindesmôrderin de Schiller; cons. Max Koch, Helferich 
Peter Sturz, 1879, p. 210. Do lado opposto estava J. Mõser (Abeken 
1.°, 368, 2.°, 164), que censurava a brandura da nova legislação. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DO HOMICÍDIO 19 

de morte, e a Theresina de 1768, comquanto ainda 
prescrevesse o empalamento do cadáver, ligava sobre
tudo importância á prevenção do infanticidio. Muito 
frisante é o direito commum prussiano de 1794 (2.°, 
20, 902) que obriga a mãe a instruir a filha de 14 
annos sobre os signaes da gravidez e o modo de atar o 
cordão umbilical. Nada obstante, encontramos sempre 
a pena de morte, que pela primeira vez a Áustria 
em 180o- e a Baviera em 1813 aboliram. Desde 
então o infanticidio tem conservado na legislação 
allemã (não assim na Inglaterra e na França) a sua 
posição privilegiada, accrescendo que só a minoria 
das legislações (inclusive o cod. austríaco e o hol-
landez, bem como os Cod. da Suissa franceza) equi
para em these a mãe legitima á illegitima. 

II . — Infanticidio é o homicidio doloso (com ou 
sem reflexão) do filho illegitimo pela mãe durante o 
parto ou immediatamente após o parto (C. p., art. 
217). A expressão infanticidio comprehende, pois, 
tanto o assassinato como o homicidio simples do 
recém-nascido. O infanticidio culposo deve ser punido 
segundo o art. 222. 

I I I . — Objecto do infanticidio é o filho, e não 
o feto (§ 80, nota 1.*), e, na verdade, o filho na 
occasião do parto, isto é, desde a cessação da respi
ração placentaria até a solução da ligação physiolo-
gica entre elle e a mãe (cordão umbilical) ou logo 
depois do parto. 

Nesta segunda hypothese, a brandura com que 
a lei trata o infanticidio tem um limite no tempo, 
logo que cessam os presuppostos em que o legislador 
se baseou, isto é, logo que termina a situação de 
que resulta a condição mais favorável da infanti-
cida (^). 

(*) o C. p. imp. não quiz com razão fixar o tempo, como fazia a 
legislação anterior. Cons. tarabem as Observações &o Cod. bávaro de 1818, 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 TRATADO DE DTUETTO PENAL 

Ora, a razão por que o infariticidio é tratado 
com menos rigor está. de um lado, na forca dos 
motivos que impellem a, parturieuie a dar morte ao 
seu íVucto illegiiimo, e, de outro lado, ir.i diminuição 
da imputabilidade occasionada pelo acto do parto 
(§ 36, nota 1). Xão discutiremos si estas razões 
mereciam que o legislador as tivesse tanto em conta. 
Seja como for, deve-se supi)or que o legislador con
siderou a primeira dellas como decisiva, pois que a 
segunda, pôde actuar do mesmo modo sobre a mãe 
legitima ("). 

Não ó necessário que o recém-nascido seja 
viável. 

A legitimidade do filho deve ser determinada, 
sem se terem eni attenção as presumpções do direito 
civil. O erro da mãe sobre a legitimidade do filho 
não tem influencia ("). 

(") Se£;undo a opinião coirimum, o infanticidio não sf» pôde dar, 
emquanto o feto pprmaneoe inteiriunonte no vontro materno, embora 
já tenham coniPoado as dor^s do piirto. O poriodo do nasoinionto pro
longa-se desde que uma parle da criança já se acha fora de ventre 
materno até a completa separação do cordão umi>ilioal (Olsb. ? '217, 3 a). 
Depois do parto, o infanticidio ainda pôde dar-se, emqnanto perdura a 
situação psYColoüica determinada pelo parto (Merkel). a excitação e os 
motivos particulares do infantieidio (Berner). Holzondoi-ff porém en
tende que o art. Ü17 só aproveita á iiifanticida, quando houve conti
nuidade eiitre o part<> e a morte. Begundo o nosso direito a morte dada 
ao infante nos sefe priuieiros dias do seu nascimento, ainda que por 
ie.rc.eÀro e jxir moilcon inteÀranienfe Oítranhou à honro, é infanticidio e 
acarreta penas sempre mais bnmdas de que as do homicídio qualificado 
(art. l".)8 e 291 do C. p.). N. do trad. 

(•'J E^ualmente Biiiding. Normen, 2.°, Ó13. Confrà, Geyer, 2.°, 
8, Ilãlschner, 2.°, 00. v. Meyor, ]07, Olshausen, ?. 217, 5, Kessler, Ein-
ii;iUigvn;i, 103, AVclirli, 70. A verd.-tdeira doutrina decorre desta con-
sid'»r:ição: o erro da autora n.ão versa sohre o resultado da acção, mas 
sobre a relação jurídica para com o lilho. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DO HOjriCIDÍO - 2 1 

IV. — Só a mãe mesma pode ser autora, mas 
tanto pode sel-o a mulher não casada, como a ca
sada, si o ülho é illeiiitimo. Tem applicacão as penas 
mais brandas do iiiíanticidio, quer a mãe concorra 
para o resultado na- fôrma da autoria, (|ucr na da 
cumplicidade, ao passo que terceiros co-deiinquentes 
(autores ou cúmplices) dcATm ser punidos em razão 
de homicidio commum (§ 58, I I ) . 

V. — Penas : reclusão i»or tempo não inferior a 
três aniios; occorrendo circnvnstaucias atieiiuantes, 
encarceramento por tempo não inferior a dois 
annos ^ (''). 

8-4.—Do homicidio a pedido da victima 

LTTTER.VTUJ^A. — BohUin, G A.. 5°. 4S!), Mitteniiaicr. 
G A., d'!, 483 : Abeí>ír, G A.. laV, 367 ; Ortuiaun, G A., 25, 
104, 2ü?, 195 ; \-. Wãchrcr, G S., 20'.', õ. 

I.— A-morte dada a quem a pede c assumpto 
que já no século XVII I vivamente discutiam os es-
criptores do direito connnum, Kress, Bohmer, Engel
hard, c •i;)ostoviormciite Sodeii c outros entendiam, 

(̂ 1 Cumpre, iiolur iiuc. -ey,'urulu o mt. oU7, n. 1, d" O. p . , " 
inhumaçâo ou a suppressão do cadáver du um receni-nascido pôde ter 
punida como contravenção. O C. p. porém não quuliíica o delido de 
occultacjão d;i gravidez ou do parto que se encontra no direito coiiimuin 
do ultimo periodo. 

C*) Entre as penas dos arts. 217 c 213 do C. p. ali. ha uma 
notável falta de proporção. O infanticidio com atteuuantes é punido 
com mais rigor (2 annos de eticaiceramento no uiinimoi do que o ho
micidio doloso simples com atienuantes (ü me/.ts de encarceramento 
no mininio). A morte de uma criança certo tempo depois do nasci
mento pode pois ser punida com menus rigor do que o iulantiçidu^ 
£7. do trad. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 TKATADO DE DIBEITO PENAL 

contra a opinião de Carpsov, Matheus Leyser, Wil-
lenberg, que a punição devia ser menos rigorosa. O 
direito prussiano de 1721 comminava a pena de 
homicidio em toda a sua plenitude. O Allg. Land-
recht, art. 834, punia-o, pelo contrario, como cum
plicidade no suicidio, e portanto com penas muito 
mais brandas do que as do homicidio doloso. A 
maior parte dos cod. territoriaes (figuram na exce-
pção o cod. prussiano de 1851, o austríaco de 1852, 
o bávaro de 1813) seguiam este exemplo, ao que 
os decídio a difíiculdade e talvez a impossibilidade 
de extremar o homicídio em questão da cumplici
dade no suicidio. A disposição do Ĉ  p. ímp. deriva 
do direito saxonio (já existente em 1855). No 
mesmo sentido o cod. húngaro, o hoUandez e quasi 
todos os projectos novos. A jurisprudência franceza 
considera o homicídio a pedido como homicídio com-
mum (não assim Chauveau). 

II.— Segundo o art. 216 do C. p. ímp., o ho
micídio a pedido é o homicido doloso (com ou sem 
reflexão), para cuja pratica o agente foi determinado 
pelo pedido expresso e sério da victima. 

Faz-se mister a livre e consciente solicitação 
de um adulto capaz de ímputação. A resolução do 
crime deve ter sido provocada no agente pela vi
ctima ; consequentemente não basta o consentimento. 
O facto deve pois corresponder, como na instigação, 
á vontade do solicitante. A supposíção errônea 
acerca da solicitação não lhe pôde supprir a falta (̂ ). 

III.— Penas : encarceramento de 3 até 5 annos. 
Como não se trata de um caso de assassinato ou 
homicidio punido com menos rigor, mas de uma in-
fracção sui generis, deve eUa ser considerada como 

(̂ ) Egualmente Binding, 1.°, 721. Contra, além de outros, Gteyer, 
2, 7, V. Holtzendorflf, H H, 3 v, 447, v. Meyer, 612, Olshausen, 
l 216, 4. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DO H O M I C Í D I O 23 

delido (̂ ). A tentativa é pois isenta de pena, se
gundo o art. 216, mas pôde ser punivel como offensa 
physica (^). 

Como a lei não prevê circumstancias attenuantes, 
em hypothese alguma o minimo da pena pôde ser 
inferior a 3 annos (*). 

§ 85. — Do homicídio culposo 

O homicidio culposo, estranho ao direito romano 
ainda depois de Adriano, é freqüentemente mencio
nado nas fontes allemães da edade média e nas 
obras dos escriptores italianos. O art. 146 da Ca-

(') Em sentido contrario Hálschner, 2 v, 58, e Kohler, Studieti, 
1.° V., 128. 

(') Egualmente as dec. do Trib. do Império de 15 de Novembro 
de 80, 2.0, 442, e de 4 de Novembro de 93, 24, 869, v. Holtzendorff, 
H H, 8.°. 447 e outros. Em sentido contrario Baumgarten, Versueh, 
354, Binding, 1.°, 721, Geyer, 2.°, 7, Hálschner, 2.°, 58, nota 3, 
OIsbausen, § 216, 5, e também todos os que admittiam a impunidade 
da offensa physica, dada a annuencia do offendido. Cons. o ^ 86, 
nota 4.*. 

(*) N'este sentido v. Meyer, 521, Olshausen, § 216, com a opi
nião commum. Contra, Binding, 1.°, 468, Hálschner, 2.°, 58, v. Hol
tzendorff, H H, 3.°, 447 e outros que entendem dever applicar-se o 
minimo do art. 213 (»). 

(•) « Quem mutila ou offende outrem voluntariamente em razão 
de um pedido de morte, diz Holtzendorff, não pôde escapar á pena, 
pois a vontade de morrer não inclue a de ser lesado.» Mas Binding ob
serva que d'ahi resultaria a seguinte contradicção: o crime consum-
mado (a morte dada a pedido) faria incorrer em 5 annos de encarcera-
mento no máximo, ao passo que a tentativa (offensas physicas) pode
ria acarretar a pena de reclusão por 5 annos e eventualmente por 10. 
Segundo Olshausen, o legislador, deixando impune a tentativa da 
morte solicitada pela victima, 'não quiz também punir os actos ten
dentes ao homicidio. K> do trad. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2i TRATADO DE DIREITO PENAL 

rolina, traduzindo livremente a lei 9 § 4." e a lei 11, 
proem. D., 9, 2, não fez mais do que envolver em 
roupagem romana intuições germânicas ('). 

II. — O art. 222 do C. p. commina contra o 
homicídio culposo a pena de reclusão até o annos. O 
autor incorre na pena de reclusão até 5 annos, quando 
não prestou a attenção particular a que estava obri
gado em razão <la sua funcção, profissão ou industria. 

Segundo os princípios geraes (§ 28','11, 2), n 
imputarão do resultado não é alFectada pelo concurso 
resultante da culpa de um terceiro ou do morto 
mesmo; o que faz cessar a responsabilidade pelo 
resultado é a acção livre e dolosa de ura imputa,vel. 
A cumplicidade no suicídio não pode pois ser con
siderada como homicídio mediato. 

(') Ainda no século passado c de accord» oom o Esp. daSax., 
2.", 14, 1, 2.", 38,2.°, 65 e das constitiiivões saxoiiias, 4.", 11, pagava-se 
na Saxonia o WeJu-geld ao parente que perseguia (20 thalers por um 
Lomeui e 10 por uma mulher), quando o delinqüente uo homicídio 
culposo não era condemnado á pena corporal. Nas demais panes da 
Allcmanba concedia-se uma actio Ie</-is Aquilioj utilif. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. — DA OFFENSA PHYSICA 

§ 8G. — Historia e conceito 

LiTTErvATUiiA. — Gever, H H., 2.% 517. 4.", 36."> ; 
Hálschner, 2.', 8^ ; Beiuer, G S., 18.", 19, G A., 14.' ; 
trabalhos do 12." congresso dos jurist^is alleujães (rela
tórios de Thoiusen) ; Kecker, G A., 33.°, 70, monographia 
também publicada em separado em 1885 ; Güiitlier, IJebcr 
die ITauptfitudie/i der geschichllichen Entxolcklunn das Ver-
hrechens der Kòípcn-erlctznvfj mui .srinn- Bcdntfmi;!, dis.^., 
1884 ; Scliniidt, G S., 42.", 57 ; Sclieitlei, Bie ÂufiHcheidtut// 
des Verbrechens der schicered 'Kòrpercerlctziing e tc , (iiss. 
1890.—Sobre a aunnencia do oífendido, ver o § 34, IV.' 

1. — O (•oiiccito Ja ollcusa pliysicn, como crime 
uni (jeneris, c estr;uiho ao direito romano. A olfeii.sa 
physica absorvia-se na idéa indeterminada da injuriu, 
que a principio só tinha applicaçrio no campo dos 
delictos do direito civil. 

E' certo que as doze taboas comraiuavam o 
talião contra memòrum ruptiim, não seguindo-se com
posição (^ni cum eo 2^(icil); mas j á por os fractum 
aid coUisiLm, cabia multa (300 ou 500 asses) c 
igualmente nas demais injurias (25 asses). O direito 
pretoriano substituio essas multas precisamente tari
fadas j>ela uctio injuriarum cedimatoria do direito civil. 
Em certas circumstancias podia dar-se também o cri-

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 TEATADO DE DlÊEITO PENiX 

men vis. No tempo das Qcestiones perpetuce três casos 
de injuria eram considerados como injurice atroces, o 
pulsare, o verberare e o domum vi introire, dos quaes 
somente os dois primeiros podem corresponder á 
idéa moderna da ofíensa physica. Por isso mesmo 
ficou também estranha aos práticos italianos a offensa 
physica, como crime independente. 

Não assim a edade média allemã. Já as leis 
barbaras prestavam máxima attenção ás oíFensas 
physicas (p. 22). As fontes da edade média ulterior 
as imitaram. Em geral distinguiam-se, de um lado, 
as simples pancadas (correspondentes á romana in
juria real) e, do outro lado, as feridas sangrentas e 
as mutilações CLãhmungen, d^büitationesj. As pri
meiras entravam na competência da baixa justiça, 
contra as segundas comminava-se (também no Esp. 
da Sax. e nas leis sobre a paz publica) a pena 
de perda da mão. Além disto especialisava-se o 
arrancar faca etc. 

Apezar do silencio da Carolina, conservou-se, no 
período do direito commum, a concepção do direito 
allemão que considerava a oíFensa physica como 
delicto sui ge7ierÍ8 e a punia, pelo menos nos casos 
mais graves, com pena criminal. 

A sciencia manteve o delicto da violatio corporis 
ou Icesa sanitas, ainda depois que a legislação terri
torial (já assim o direito baváro de 1616, o prus
siano de 1620) começava a cingir se á intuição ro
mana. Ao passo que no Dirdto commum prussiano 
ainda estava quasi de todo obliterada a linha divi
sória entre a injuria e a offensa physica, esta ultima 
era tratada de um modo independente no código 
austríaco de 1803, no código francez e no código 
bávaro de 1813. Tal é o ponto de vista da nova 
legislação; mas esta foi pouco feliz no seu esforço 
tendente a precisar a idéa da offensa physica e a 
graduar a penalidade das lesões que nessa idéa se 
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comprehendem, considerando-se nesta parte regular
mente como circumstancia decisiva, além do modo 
da perpetração, a gravidade do resultado, o qunl não 
raro (cod. húngaro de 1878, italiano de 1889) é 
medido pela duração da enfermidade ou da inhabi-
lidade para o trabalho, que tenha sido causada. 

II. — 1." Oflfensa physica é a offenm (injuridica) 
da integridade corporal de outrem. Dá-se, quando a 
actividade physica no seu curso regular — tal como 
existia no momento do acto, é lesada. Deve-se 
porém exigir um certo gráo de perturbação que, em 
these, não pôde ser determinada de um modo mais 
preciso (*). 

São pois offensas physicas : a acção do empurrar 
e de bater (o pulsare e o verherare dos Romanos) j 
os ferimentos (os coups et hlessures do cod. francez), 
a mutilação, a paralysação; o cortar os cabeUos, o 
quebrar os dentes; o causar uma enfermidade phy^ 
sica ou mental; o produzir vômitos, diarrhéa, der
ramamento de sêmen; o embriagar, entorpecer, 
hypnotisar; o provocar dôr, a provocação de incom-
modo ou mal-estar, repugnância, aversão, medo, 

(•) Stõrung der kõrperlichen Unversehrtheii, literalmente « per
turbação da integridade do corpo». Esta definição da offensa physica 
é geralmente aceita. Segundo Geyer, offensa physica (violatio eorporis, 
erimen Icesae sanitatis) é a perturbação da situação physiologica de 
outrem; segundo Merkel, é a acção injuridica e perturbadora do bem-
estar exercida sobre o corpo de outrem, em tanto quanto o facto não 
constitue um outro delicto especialmente qualificado pela lei. Assim 
nas offensas physicas se comprehendem não só as lesões corporaes e o 
damno á saúde, senão tam~bemroutras~perturbações do^bem-estar physico, 
bem como podem ellas ser praticadas por meios mecânicos, chimicos e 
até psychicos. A este largo conceito da offensa.physica não corresponde 
o do nosso direito que somente assim denomina as lesões corporaes 
(art. 808 do ü . p. brazil^iro). K. do trad. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 8 TRATADO DE DIREITO PENAL 

terror, somente quando a perturbação não c inteira-
iiieutü destituida de iui^iurtancia; e sob o mesmo 
presupposlo, a iiiílueiicia perturbadora exercida «olu-e 
os sentidos (cbarivari, luz oÜuscante, fétido, cocar, 
íazer cócegas, contacto impudico) ; o causar fome o 
sede. 

O resLiltndo pode ser produzido inimediatameiite 
])clo moAimeuto muscular do próprio ;igeute ou me
diante utilisação de uni instrumento (a(;ul-M- uni cào). 
A' acção e(|uivale a omissão (j»rÍA'ação de alimcutusj, 
dadas as condições já conhecidas. 

Kui caso algum se faz mister sensação de 
dôr C). 

2." O C. p. decompoz a idéa una da oífensa 
physica em duas sub idéas que difficiluiente se dis
criminam : 9náiis tratos e ãamno d saúde. A(|nclles 
consistem em pancadas, choques e outrus elleitos 
exteriores produzidos immediata ou mcdiatanienle 
sobre o corpo de outrem; este na perturbação d;is 
ÍLincções internas do corpo (também na privação de 
alimentos, provocação de náuseas, terror e t c ) . 
Ambas as espécies concorrem freqüentemente no 
mesmo acto Ĉ ). 

(') Iv conecta A dcc. do Trib. do Imp. de lH de .\l.»i'il de .SO, 
19", lac ("). 

{^) A offensa physica não se caracterisa pela producvão de dôr; 
por um lado p<5de constituir offensa pl)y.=ica uma acção que provoque 
repugnância, náusea, sem causar dôr, e por outro uma acvâo que não 
seja sentida pelo offendido. E ' neste sentido a doutrina do Trib. do 
Inip. Ver Olshausen, g 227, v. 4.'> N. do tmd. 

(*) As opiniões são muito divergentes. Cons. Berner, bWi. 
Hüisdierr2.V8i. 'vrMeyer, 030,'OrsliãlüêiiV § 2:23, 3 a"l[3 ,"V.'•VVãTÍitêr, 
341. Segundo Olshausen, vins de facto ou maus tratos pliysicos sAo 
a producção de incommodo ou a perturbação do bem-estai-, bem como 
afs lesões á integridade do corpK), e damno á saúde a product,-ão de uma 
enfermidade. Esta doutrina condu;^ a resultados de nenhum modo 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DA OFFENSA PHTSICA 29 

o.° A oífensa physica constitue ao mesmo 
tempo uma injui-ia (real), quando é express.ão con
sciente de desconsideração. Neste caso tem appli-
cação o artigo 73 do C. p. 

4." O dolo da oífensa phj^sica pode ligar-se 
com o dolo indeterminado (eventual) do homicidio. 
O dolo do homicidio envolve as mais das A'ezes o 
da oífensa eventual ('). 

I I I . — Os princípios geracs concernentes á ille-
galidade do acto e ás causas que a excluem (§ 34) 
têm absoluta applicação á oífensa physica. Assim 
é também com relação a todo excesso praticado no 
exercício de um direito (poder disciplinar, direito 
que a profissão confere etc.). 

O consentimento do oífendido suscita diíficul-
dades (§ 34, not. G). 

As <lisposições do C. p. não prestam apoio (pelo 
menos em relação aos casos graves) á h}'pothese, 
decididamente incompatível com a nossa consciência 
jurídica, de que o bem da integridade corporoa deva 
ser abandonado ao capricho individual. Deve-se 
pois considerar como indiíferente o consentimento 
do oífendido. A influencia que no homicidio o con
sentimento da victiraa exerce sobre a penalidade da 
acção não é uma prova contra esta asserção, mas a 

sfttisfaotorii).? nn maior parte dos casos e especialmente no csiio muito 
discutido do « corte de trança » («). 

{") E' muito discutida a questão de saber como deve ser con
siderado o «eórte de tninça« (Zopfahachneiden), caso freiuieiite n» 
pratica. As opiniões são muito diveri^jentes. jVIerkel não vê no « facto 
em si 11 uma offeusa physicH, ao passo que H. Meyer e v. Listz nelle 
vêm sempre uma offensa á integridade do corpo; Herbst o considera 
como damno á saúde; Geyer como mau trato; segundo Olshausen, 
ora é uma, ora outra causa. N. do trad. 

(̂ ) Em sentido contrario especialmente Olshausen, g 228, 15. 
A questão tem importância na desistência da tentativa de homicilio. 
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seu favor, pois do art. 216 do C. p. devemos inferir 
que se fazia mister uma disposição expressa no sen
tido de dar tal eíFeito ao consentimento, e, apezar 
disto, o consentimento dá apenas logar á attenuação 
da pena, não exclue a illegalidade do acto. Sem 
exaggero pòde-se qualificar a mutilação consentida 
pelo oflfendido como o crime mais grave depois do 
homicidio. Quanto ás offensas physicas de pouca 
importância, a questão resolve-se pela consideração 
de que as offensas physicas dolosas, mas leves, 
somente podem ser processadas em virtude de 
queixa, e, si a queixa é dada, apezar do consenti
mento do offendido, a pena pôde ser reduzida a 
um dia de encarceramento ou a uma multa de 
3 marcos (*). 

(*) De accôrdo as dec. do Trib. do Imp. de 15 de Nov. de 80, 
2.0, 442, e 22 de Fev. de 82, 6.°, 61 ; Hálschner, 1.°, 471, 2.°, 91; 
Breithaupt. Votenti non fit injuria, p. 56. Contra, Binding, 1.°, 722, 
724, Olshausen ? 223, 9, v. Wáchter, 190, v. Hippel, Z. 12.°, 917. 
Ortmann, G A. 25, 119, Ziramermann, G A., 29.°, 441, Kronecker, 
G S. 35.°, 219, Kessler, Einioilligung, 73, Eôdenbeck, Zweikampf, 38, 
47 e G. S., 37, 140. Geyer, 2.°, 17, Merkel, 120 v. Meyer, 819, 
admittem a impunidade nas offensas physicas leves. O cod. Josepbino 
de 1787, art. 121, declarava expressamente ser indifferente o consenti
mento. E' para desejar uma disposição de lei (*). 

(*) A doutrina, que applica a regra —volenti non fit injuria a 
todos os casos de offensa physica, tira argumento sobretudo do art. 216 
de O. p. allemão: si no caso de homicidio, o legislador vê no pedido 
da victima a causa de uma importante attenuação da pena, seria uma 
inconsequencia não ter absolutamente em conta a vontade do offendido 
nas offensas physicas, resultando d'ahi que as offensas physicas graves 
feitas em-quem nellas consentio viriam a ser punidas com mais rigor 
do que a tentativa de homicidio no caso do art. 216 (embora a tenta
tiva acarretasse os casos os mais graves dá offensa physica). Uma 
opinião média é defendida por Geyer, Scharper, Merkel e outros, 
segundo os quaes o consentimento do offendido só exclue a illegali
dade do acto nas offensas leves. N. do trad. 
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§ 87. — Espécies de offensa physica 

LiTTEEATUEA. — Ao n. II V. Buii , G S., 34.', 342. 
Sobre a idéa do que seja arma, v. Kries, G A., 25. Ao 
n. i n , os tratados de medicina legal. 

As disposições do C. p. com as alterações feitas 
pela lei de 1876 nos levam a distinguir : 

l.—A ofensa physica dolosa e leve (art. 223). 
Esta infracção é delicto; a tentativa é pois isenta 
de pena (não assim no proj. austr.), ao passo que 
no damno real a tentativa é punivel. 

A offensa physica leve distingue-se em simples 
e aggravada; dá-se esta ultima, quando o ofFendido 
é um ascendente. 

Penas: no caso simples encarceramento até 
3 annos ou multa até 1.000 marcos; no caso grave, 
encarceramento por tempo não inferior a um mez, 
mas, occorrendo circumstancias attenuantes, tem 
applicação a pena ordinária (art. 328). 

II.—A ofensa physica dolosa e perigosa (art. 
223 a). Dá-se quando a offensa é commettida: 

1.°, por meio de uma arma, especialmente de 
uma faca ou outro instrumento perigoso; 

2.", por uma aggressão insidiosa (especialmente 
mediante emboscada ou qualquer outro ataque im
previsto vindo de logar encoberto); 

3.°, por vários individuos em commum (§ 50, 
nota 9) ; 

4.°, por um acto que (no caso dado) exponha 
o offendido a perigo de vida. 

A palavra arma não deve ser aqui tomada no 
sentido technico (§ 93, I I ) ; significa todo instru
mento que, aggressiva ou defensivamente, é apro
priado a oífender de um modo mecbanico e mediante 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 2 TRATADO DE DIREITO PENAL 

a applicaí.ão que no caso oecnrrente lhe foi dada, 
pouco importando o destino e a applicação ordinária 
do instrumento om questão. Assim uma pesada 
chave de porta, uma argola, um copo de cerveja, 
podem ser como taes considerados. Neste sentido a lei 
menciona exempliíicativamente, como armas, «a faca 
e outros iiistruinentos perif^osos.» 

hutriimento é todo objecto material e movei 
que pode ser posto em movimento pela força phy-
sica do homem; tambcm o é a. pedra, um gato 
atirado, mas não um cão aculado ou urn louco 
incitado (*). No caso concreto deve dar-se perigo, 
isto é, a possibilidade de oíTensa. (') 

Nestes quatro casos faz-se mister que o agente 
tenha consciência de que occorre uma das circum-
stancias aggravantes, isto é, que o seu acto põe em 
perigo a vida de outrem, que eile se serve de uma 
arma etc. ("). 

Penas : encarceramento por tempo não inferior 
a dois mezes; occorreudo circumstancias attonuantes 
(art. 228), encarceramento até 3 anuos ou multa 
até 1.000 marcos. 

(*} Isto é, entende-se por instrumento o que fipera mechunica-

mente , e não physioloo-icamente como Ü cãi', ou fhimic.;niente, como 

o vitriolo. N . do trad. 

(') Muito controvertido. Olshausen, \ 223 a, 5, VHcilla, conu) o 

Trib. do Imp . O art. 307, n. 10, do Cod. p. pune loni pi-nas próprias 

da contravenção arpielle que em uma rixa em que se acha envolvido 

por culpa sua i>u em um ataque (ainda procedente delio somente e 

não de vários) serve-se de u m a arma oÜensiva, e>pecialiiiei!ie de uma 

faca ou de outro instrumento perigoso. 

(••í; De accordo quanto á conclusão líãlscliner, 2?, Oõ, Merkel , 

2í»8, V. Meyor, .536, Ol.-hausen, ? 233, a, 12, Lnca*. íiuh)ec,Üve 

Ver.HehiiUlung, 27 ; Contra, e<»m a opinião predominante l 'rib. do I m p . 

p<jr ult imo a dec. de 14 de Fevereiro de 84, 1 0 \ 101. Xão é clara a 

dec. de 12 de Março de 88, 17?, 279. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BA OFFENSA PHTSICA 33 

III. — A ofensa pht/sica dolosa e grave (art. 224) 
dá-se, quando a acção tem por conseqüência : 

1.°, a perda 
a) de um membro importante (em relação ao or

ganismo), a denominada mutilação (não basta pois 
que o membro fique simplesmente inutilisado, e por 
outro lado, a reparabilidade pela arte medica, ex.: 
pela rhinoplastica, não impede a applicação do ar
tigo em questão); 

b) da vista por um ou por ambos os olhos, isto é 
a perda (permanente) da faculdade de reconhecer os 
objectos, embora perdure a sensação da luz ; 

c) da audição, e, na verdade, por ambos os ou
vidos, isto é, a perda (permanente) da faculdade de 
perceber sons articulados, embora perdure a sensação 
do som; 

d) da palavra, isto é, da faculdade de expressar 
idéas por sons articulados; 

e) da faculdade de frocrear, isto é, não da aptidão 
para a copula, mas da aptidão para a reproducção 
(a faculdade de gerar e a de conceber). 

O direito romano incluio a castração entre os 
crimes de que trata a lei Cometia de sicariis {spa-
dones aut thlibias facere) e punia também quem se 
prestava a essa operação (castrados como escravos, 
cantores etc). Em 558 Justiniano comminou contra 
tal crime a pena de talião. A circumcisão, permittida 
somente aos judeus, era punida como castração (L. 11, 
D., 48, 8, Nov. 142). O direito franco impunha o Wehr-
geld em seu pleno valor. O art. 133 da Carolina 
considerava como caso de homicídio {liomicidium. con-
dicionale) o causar a incapacidade de procrear (infe-
cundidade), bem como o aborto. A sciencia do 
direito commum posterior, porém, tratava a procuratio 
sterilitatis como crime especial, e lhe applicava penas 
arbitrarias. A praxe não manteve a pena de morte. 
A nova legislação, apartando-se do art. 316 do C. 

T. 11 
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p. francez, não considerou a castração, como crime 
sui generis. 

A provocação de um parto precoce não está 
comprehendida no art. 224, como não está a perda 
do olfacto ou do gosto. 

2." — Uma deforma mo permanente e relevante, 
isto é, uma deformidade que altere o aspecto ex
terior, comquanto não dera ser necessariamente evi
dente e o fato a possa encobrir ou a arte a possa 
dissimular (cabelleira, dentes postiços, olho de 
vidro) {^) 

oíFendido cae 
a) em estado de enfermidade, isto é, de grave 

e chronica languidez sem determinada esperança de 
cura ; 

h) em estado de paraÍT/sia, isto é, quando se dá 
uma lesão (que aíFecte pelo menos mediatamente 
todo o individuo) da faculdade de contrahir volun
tariamente os músculos (inclusÍA^̂ e o sphincter do ânus 
ou da bexiga) e especialmente da faculdade de mo
ver-se no espaço (também sem determinada espe
rança de cura); 

c) em estado de alienação mental, no sentido já 
declarado no § 37, o que comprehende também os 
estados de inconsciencia e de degenerescencia. Uma 
perturbação transitória porém não é cahir em es
tado de alienação mental; a mesma conclusão resulta 
da equiparação com o «estado de enfermidade e de 
paral3''sia». 

Penas : reclusão até õ annos ou encarceramento 
por tempo não inferior a um anno ; occorrendo cir-

(^) Em divergência quanto ao primeiro caso, de accordo quanto ao 
se£!:undo, Olshausen, ^ 224, 6.» e a dec. do Trib. do Imp. de i de Ou
tubro de 86, 14Í, 344. 
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cumstancias attenuantes (art. 228). encarceramento 
por tempo não inferior a um mez. 

A pena tem applicação, embora em relação ao 
resultado grave não se dê dolo ou culpa por parte 
do agente (§ 35, nota 6.*) — A tentativa é possivel 
(§ 45, nota 8."), quando a acção incompleta causa o 
resultado grave. Si o agente tinha em vista o re
sultado produzido (e portanto si obrou com o des-
ignio de o causar), incorre na pena de reclusão de 
2 até 10 annos. Si o resultado porém que o agente 
tinha em vista não se produzio, as penas do art. 255 
devem ser moderadas nos termos do art. 44. Em 
desaccordo com o que dispõe relativamente ao caso 
de que trata o seguinte n. IV, o C. p. (por equi
voco) não admitte circumstancias attenuantes. 

IV. — Ofensa pht/sica dolosa, de que resulta a 
morte do oíFendido (art. 226). A tentativa é também 
possivel, quando a acção fica incompleta. 

Penas : reclusão por tempo não inferior a 3 annos; 
occorrendo circumstancias attenuantes (art. 228), en
carceramento por tempo nflo inferior a 3 mezes. 

V .— Ofensa physica culposa (art. 230). Ad-
missivel, quer como damno á saúde, quer como máo 
trato physico ('*). 

Penas: multa até 900 marcos ou encarcera
mento até 2 annos. Dando-se violação de um dever 
especial da funcção, da profissão ou industria do 
agente, a pena pôde ser elevada a 3 annos de en
carceramento. 

(*) De accordo Olshausen, g 230, 1, com a opinião commiim. Em 
sentido contrario entendem Berner, Õ16. Hâlschner, 2.°, I I I , Geyer, 
H H , 3.°, 534 e outros, que o mau trato physico só pode ser praticado 
dolosamente ("). 

(*) A razão é que o vocábulo Misshandlung (mau trato) não pode 
significar uma offensa meramente culposa. Geyer, 1. c. N. do trad. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 TEATADO DE DIREITO PENAL 

§ 88. — Processo e punição 

LiTTEEATURA. Quanto ao n. III, ver o § 67 e quanto 
ao n. IV, o § 72, III. 

I. — O processo só pôde ser iniciado em vir
tude de queixa (C. p., art. 222), quando se trata 
de ofíensas physicas dolosas e leves (menos nos 
casos do art. 223 a), ou de offensas phjoicas cul
posas, salvo si a oíFensa foi commettida com violação 
de um dever da funcção, da profissão ou industria. 
A retirada da queixa é admissivel quando o delicto 
foi commettido contra um parente (art. 52, ai. 2.*). 

II . — A queixa cabe ao oííendido ou ao seu re
presentante (§ 44). Segundo o disposto no art. 232 
do C. p., a excepção contida nos arts. 195 e 196 
também tem aqui applicação, isto é, o marido e o 
pae, bem como o superior bierarchico do oíFendido, 
podem dar queixa além deste e independentemente 
deste (§ 96, II) . 

Nas oíFensas physicas reciprocas o prazo dentro 
do qual a queixa deve ser dada pôde ser ampliado 
ou restringido. A idéa de reciprocidade não exige 
que haja uma relação de facto ou uma relação cau
sai; basta que o queixoso tenha também oíFendido 
áquelle de quem se queixa (̂ ). Neste caso dada a 
queixa por uma das partes, a outra, sob pena de 
perder o seu direito, é obrigada a queixar-se, o mais 
tardar, até a terminação dos debates finaes na pri
meira instância; mas pôde fazel-o, ainda quando a 
esse tempo já tenha decorrido o prazo dos três 
-mezes-(C, ̂ .,-ar-t—232,_ combinado çpm o art. 198). 

(') De accordo a decisão do Trib. do Imp. de 4 de Junho 
de 80, 2.°, 87, Gabler, Ueble Naehrede, p. 85, Geyer, 2.°, 39, Glaser, 
2.°, 23, Hãlschner, 2.°, 209, Kronecker, G S., 33.'», 21, v. Meyer, 
531 e outros. Contra, Bernerj 477, Olshausen g 198, 1.» Schütze, 366 
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Esta disposição porém não tem applicação, quando 
a reciprocidade se dá entre oíFensa physica e inju-
ria O C). 

III . — Em todos os casos de oíFensa physica (^), 
o tribunal pôde, além da pena, pronunciar, a favor 
do oíFendido e a seu pedido, uma multa privada até 
a importância de 6.000 marcos. 

A imposição da multa impede que o offendido 
possa fazer valer qualquer outra pretenção á indem-
nisação. Os indivíduos condemnados ao pagamento 
da multa respondem por ella solidariamente (art. 231). 

IV. — Retorção (art. 233). Quando oíFensas 
physicas leves (*) tiverem sido respondidas imme-
diatamente com outras taes ou oíFensas physicas 
leves com injurias ou estas com aquellas, o juiz pôde, 
em relaçfio a ambos os accusados ou em relação a 
um dslles, impor uma pena inferior quanto ao gênero 
ou quanto ao grau, ou ainda não impor pena alguma. 

(2) Controvertido. De accordo Olshausen, § 198, 7. 
(*) Em todos os casos em que se dá uma ofifensa physica dolosa 

ou culposamente praticada no sentido do art. 223, embora também 
punivel segundo uma outra disposição do C. p., pode ser pronunciada 
a multa privada. Em sentido contrario a opinião commum, e também 
Olshausen, § 232, 5 (*). 

(»•) O art. 232 do C. p. £ill. manda applicar a disposição do 
art. 198 (compensação no caso de injurias reciprocas) ás oífensas phy
sicas, cujo proceáso depende de queixa. Como esta disposição é exce
pcional, entende-se que não deve ser ampliada ao caso de reciprocidade 
entre injurias e offensas physicas, embora a retorsão tenha sido imme-
diata. N. do trad. 

{y) Segundo a opinião commum, a disposição do art. 232 do C. p. 
ali. sobre a multa privada por oôensa physica, só tem applicação nos 
-casos de oôensa physica previstos no cap. 17 do C. p., e não quando 
a oôensa physica é uma aggravante (art. 118) ou constituo um outi-o 
delicto (art. 242, 251, 255). N. do trad. 

y*) Conipi-chendidas tanto no art. 223, como no art. 230, quando 
não se tenha dado um resultado grave no sentido dos arts. 224 e 226. 
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§ 89. — Da exposição (*) 

LiTTERATüRA. — V. Holtzendorff, H H., 3.» 463 
Platz. Geschichte des VerbrecJiens der Aussetzung, 1876 
V. Schwartze, G S. 14.*, 52; v. Buri, G S. 27, 517 
Hàlschner, 2.°, 76; Elsfcer, Hst. 1.", 993. 

I. — Historia. — Ao passo que o direito da Re
publica romana, como o da primitiva edade média 
allemã, guardava silencio a respeito deste crime, 
encontramos no periodo do Império romano, desde a 
primeira metade do I I I século, disposições muitas 
vezes repetidas contra a expositio infantium (C, 8, 52) 
que todavia era tratada não como crime especial e 
independente, mas como caso de homicídio. Assim 
a considera também Justiniano na Nov. 153. 

Foi o direito canonico que considerou a expo
sição como perigo de vida e a individualisou como 
crime independente. Apezar da vacillação dos ju
ristas italianos, a mesma concepção foi aceita pela 
Carolina no seu art. 132, segundo o qual «a mulher 
que no intuito de livrar-se do filho, o abandona», 
deve ser punida com a pena de morte, si o filho 

(») o vocábulo Aussetzung é empregado para significar tanto a 
exposição propriamente dita como o abandono. l í . do- trad. 
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morre, e, no caso contrario, com pena extraordinária. 
A Carolina absteve-se de fazer referencia á pena do 
infanticidio que se encontra ainda na Bamberguense. 
O direito commum (o prussiano de 1620, o austriaco 
de 1656 até 1768) distinguia dois casos, o qualifi
cado, quando se dava intensão de homicidio e o 
simples na hypothese contraria, e impunha no pri
meiro caso a pena do infanticidio e no segundo uma 
pena menos rigorosa. Foi a Áustria que em 1751 
descriminou pela primeira vez precisamente a expo
sição do homicidio, ao passo que o Allg. Landrecht 
prussiano conservou a concepção do direito commum. 

A legislação moderna (já neste sentido o cod. 
bávaro de 1813, art. 134), seguindo o direito cano-
nico e alguns escriptores do direito commum (como 
J. S. F. Bõhmer), faz extensiva a pena á exposição 
de pessoas incapazes de valer-se (languidij em geral. 

II.—Conceito.—Segundo o C. p. imp. (art. 221), 
os caracteres da exposição são os seguintes: 

1.° Como ohjecto, uma pessoa incapaz de valer-se 
em razão de sua edade juvenil, debilidade ou enfermi
dade (^). Com relação a edade juvenil o cod. imp. não 
aceitou com razão a limitação fixada pelo cod. prus
siano (7 annos) ; cumpre pois saber neste, como nos 
outros casos, si se dá ou não incapacidade da pessoa 
para valer-se e portanto si o menino exposto já se 
acha bastante desenvolvido para tirar-se da situação 
de abandono pelas suas próprias forças ou invocando 
auxilio estranho C). A debilidade pôde resultar da 

C") Incapaz de valer-se (hülflos) é em geral a pessoa, cuja vida 
ou saúde corre perigo sem o auxilio de terceiro (Hálschner, Holtzen-
dorff). IT. do trad. 

(") Assim Kubo faz distincções arbitrarias (pondera Olsh. § 221, 
3 a), quando affirma que (hülfios) em razão da idade juvenil é 
uma criança de 5 annos abandonada em uma rua freqüentada, mas 
não uma criança de G annos, bem como também não se pode consi» 
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senilidade, mas não é de necessidade que seja esta 
a causa. Como enfermidade devem ser também con
sideradas as perturbações mentaes (mas não a pri
vação de consciência que se dá em situações nor-
maes do corpo, como um somno profundo), e 
principalmente os estados de torpor e embriaguez; 
estão também no caso da lei as pessoas chlorofor-
misadas ou hypnotisadas, bem como os imbecis. Não 
se dá porém exposição, quando a incaprfidade de 
valer-se resulta de outras causas que não as mencio
nadas na lei (o agrilhoamento, o amordaçamento, a 
extenuação, a surdez-mudez). 

2.°, Como acção. 
a) A exposição em sentido próprio, a remoção 

do oífendido da situação em que se achava para 
uma outra. A acção consumma-se pois, logo que 
se interrompem as relações em que se achava o 
oífendido para com o mundo exterior. O oífendido 
deve ser posto em uma situação de privação de 
soccorro, isto é, passa para uma situação em que a 
integridade do seu corpo e posta em perigo (^). 
Assim não se dá exposição, quando o agente, 
prompto a prestar soccorro, aguarda na visinhança 
que o exposto seja acolhido por terceiros; mas a 
simples possibilidade de salvação por intermédio de 
terciro não basta. 

b) O abandono em uma situação de privação de 
soccorro. E' punivel somente quando o abandonado 
se achava sob a guarda do agente, ou quando este 

dcrar hülflos em razão da edade uma pessoa de 16 annos abandonada 
em uma floresta deserta. N. do trad. 

*) A hülflose Lage, o estado de abandono, de privação de todo 
soccorro não significa o mesmo que o lieu soliiaire do art. 349 do C. p. 
francez. A duvida que surge no direito francez sobre saber si commette 
o crime em questão a mãe que abandona, alta noite, o filho em uma rua 
â esta hora solitária, não tem fundamento no direito allemão. N. do trad. 
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tinha a obrigação de transportal-o, de recebel-o ou 
de procurar-lhe abrigo. Nesta, como em outras ma
térias (§ 29), a obrigação pode resultar da lei, de 
um contracto ou de um acto anterior, por exemplo, 
do facto de haver o agente recebido uma criança 
exposta das mãos de um terceiro não culpado (^). 

Não se faz aqui mister a remoção para outro 
sitio ; mas deve operar-se uma separação no espaço, 
ou porque o agente se tenha afastado ou porque 
fora interceptada a entrada etc. A simples falta do 
cuidado que o dever impõe não basta Q, 

3.°, Como dolo, a consciência da importância 
da acção sob o ponto de vista do perigo. Ideal
mente o dolo concernente ao perigo não exclue o 
dolo concernente á oíFeusa, como este não exclue 
aquelle f) C). 

(>) Be accordo Hálschner, 2?, 79 Merkel 302, v. Meyer, 547, 
Schütz e, 393, nota lõ, dec. do Trib. do Imp. de 21 de Março de 88, 
17?, 260; contra, Geyer, 2?, 12, Olshausen, § 221, 6. 

(') De accordo as dec. do Trib. do Imp. de 12 de Junho de 
83, 8.°, 343, e 21 de Fevereiro de 84, 10? 183 ; Geyer, 2?, 12. Lands-
berg, Kommissivdelikte, 204 ;- contra, Hálschner, 2.°, 77, v. Meyer, 
547, Olshausen, § 221, 7. Uma ampliação da lei ao abandono de 
crianças em logar não privado de soccorro (porex.: na sala de espera 
de uma via-ferrea) seria desejável. 

(2) Egualmente v. Meyer. 491, nota 26, Schútze, 394, nota 16 ; 
contra, Binding, 1.°, 359, Hálschner, 2.°, 81 Olshausen, g 221, 13. 
A questão tem importância na desistência da tentativa. Conseqüências 
especiaes resultam de que o art. 217, admitte circumstancias attenu-
antes, mas não o art. 221, ai. 3. 

(*) O direito allemão trata a exposição como crime que consiste 
em pôr em perigo a vida ou a saúde de uma pessoa incapaz de valer-se; 
no mesmo sentido o direito francez, o belga, o austriaco, o bra-
zileiro—com restricção aos menores de 7 annos. D'ahi segue-se que 
para a existência do crime, é necessário, mas basta, o dolo concernente 
ao perigo, isto é, basta que o agente tenha a consciência de que & 
pessoa incapaz corre perigo quanto á vida ou a integridade do corpo. Si 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 TRATADO DE DIREITO PENAL 

III . — Penas: a exposição é regularmente 
delido. A pena que a lei commina é encarceramento 
de 3 mezes até 5 annos; e quando o filho é aban
donado pelos pães (legítimos ou naturaes) (*) en
carceramento por tempo não inferior a 6 mezes. 
A gravidade do resultado (ainda quando não tenha 
sido produzido dolosa ou culposamente) é que con
verte a exposição em crime. Quando a pessoa exposta 
ao abandono soíFre uma grave offensa physica, a 
pena é reclusão até 10 annos e no caso de morte, 
reclusão de 3 até 15 annos. 

A tentativa só é punivel quando a exposição 
é crime, e é possível, quando a acção tentada 
accarretar um dos resultados graves (§ 45, nota 8). 

§ 90. — Do envenenamento 

LiTTERATTJRA.— Gengler, Verbrechen der Yergiftung^ 
1842 ; Mittermaier, G A, 4 e 5 ; Berner, G S-, 199, 7 ; 
Geyer, HH, 39,557, Hâlscliner, 29, 103. 

I. — Historia. — Só o direito moderno, consi
derando o envenenamento como perigo para o 

a intenção do agente é matar o exposto, e si este raorre, dá-se 
infanticidio ou homicídio commum, conforme forem as circumstancías 
do caso. Quid júris, si o agente desistir da tentativa de homicídio? 
Dá-se em todo caso o crime de exposição. Tal é a solução do autor 
fundada em que o dolo concernente ao homicídio é compatível com o 
dolo (eventual) concernente ao perigo. Binding, 1. c. e com elle 
Olshausen, 1. c , entendem pelo contrario que o dolo concernente ao 
homicídio exclue o dolo concernente ao perigo, pelo que não admittem 
a concurrencia dos crimes de exposição e homicídio. O proj. braz., 
art. 309 e seg. cíngc-se ao C. hol. e ao cod. ítal. que tratam a expo
sição como offensa do dever jurídico relativo á guarda da pessoa 
incapaz de valer-se. N. do trad. 

(*) E não o sogro e a sogra, os padrastos, os pães adoptivos e 
os avós. 
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corpo OU para a vida, provocado intencionalmente 
pelo emprego de certos meios, o converteu em crime 
sui generis. A legislação de Sylla, isto é, a lei Cor-
nelia de sicariis et veneficiis, qualificou como criire a 
propinação, o preparo, a compra ou venda de ve
neno, mas os imperadores romanos, sob a influencia 
de intuições da egreja, puzeram em intimo contacto 
o envenenamento como maleficium com a magia 
(c. 9, 12). Assim procedeu também a edade média 
allemã; neste sentido o Esp. da Sax., 2,° 13, 7, 
que por isso punia o envenenamento com â morte 
pelo fogo. A Carolina, art. 130, comminava a pena 
da roda contra aquelle que «por meio de veneno 
lesasse outrem no corpo e na vida » ; o legislador 
presuppunha a intenção de homicídio e a morte 
como resultado, mas não exigia taes requisitos ; o 
envenenamento era, pois, reconhecido como crime 
independente. O direito commum e a legislação que 
o seguia, cingindo-se ás constituições saxonias, 4, 
18, individualisaram o envenenamento de fontes e 
prados como crime de perigo commum; mas as 
mais das vezes o envenenamento era considerado 
(não pelo direito austríaco de 1656 até 1768, mas 
pelo mesmo direito de 1787 a 1803, bem como pelo 
ALlg. Landrecht prussiano) como caso de assassinato 
á falsa e fé desfarte perdeu a sua independência 
como crime especial. Seguindo os escriptores do 
direito commum posterior (Grolmann, Feuerbach, 
Martin e outros), o cod. prussiano de 1851 con
verteu de novo a envenenamento em crime inde
pendente e o imita o C. p. imp., que rigorosamente 
distingue o perigo individual e o commum (envene
namento de fontes, etc). 

11,— Conceito.— Segundo o art. 229 da C. p., 
são estes os caracteres do crime de envenenamento. 

1.°, Como meio a lei exige ou o veneno, isto é, 
uma substancia apropriada, ainda quando adminis-
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trada em pequenas doses, a destruir a saúde por 
acção chimica, ou outras substancias apropriadas a 
destruir a saúde quer chimica quer mechanicamente 
(por ex., vidro pulverisado),— e portanto, substan
cias que, segundo a expressão do art. 301 do C. p. 
francez, produzem a morte mais ou menos rapida
mente. Na idéa do veneno também se comprehendem 
as matérias contagiosas que podem ser transferidas 
de corpo a corpo, como o virus do ch relera, da sy-
philes, da tuberculose, etc. 

2,", A acção consiste na propinação de ditas 
substancias, isto é, no emprego do veneno em sentido 
próprio, na sua introduceão no organismo, e portanto 
no sangue do oífendido. Si o veneno é propinado 
por meio -de violência ou de engano, si a sua in-
troducção no organismo se opera pelos órgãos diges
tivos ou pelos órgãos da respiração (narcotisação), 
por injecção subcutanea ou por qualquer outro modo, 
é absolutamente indiíFerébte. 

Com a propinação do veneno o crime consum-
ma-se; a eventual àpplicação de contra-venenos não 
excLue as penas do art. 229 do C. p. A punibilidade 
da tentativa impossivel (assucar em logar de arsê
nico) rege-se pelos principios geraes já examinados 
no §;47. 

- 3 . \ O dok) deve comprehender a representação 
de que as substancias propinadas são próprias para 
destruir a saúde. A representação de que a acção 
destruirá a saúde não é necessária; basta pois o dolo 
quanto-ao-perigo. Deve aççrescer mais, como motivo 
da acç^o, a intenção de prejudicar ã saudê dê üu-
trem (§ 86, II) . O envenenamento é consequente
mente crime que consiste em pôr em perigo, na 
intenção de causar uma offensa. Si o dolo do agente 
vae até a morte pelo veneno, dá-se um concurso 
ideal dos arts. 211 e seguintes de um lado, e do 
art. 229 do outro, porquanto o dolo relativo á 
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oíFensa bem pôde incluir o dolo relativo ao perigo 
(alternativa ou eventualmente) (̂ ) (*). 

(') Egualmente v. Meyer, 433 Herzog, Versuch, 235; contra, 
Binding, Normen, 20,520, Hálsohner, 2.°, 104, Olshausen, g 229, 9. 
Pôde dar-se, pois, se o agente desiste da tentativa de homicidio, 
envenenamento punivel. 

(*) O art. 229 do C. p. allemão diz: «aquelle que na intençÃo 
de prejudicar a saúde de outrem, administrar-lhe veneno ou outra 
substancia propr a a destruir a saúde, será punido etc.» O crime de 
envenenamento exige pois da parte do agente a intenção de prejudicar 
a saúde de outrem, mas não suppõe para a sua consummação a pro-
ducção de um resultado qualquer; a cominação do art. 229 dirige-se 
contra a tentativa de uma offensa physica dolosa, -em tanto quanto o 
meio empregado é o veneno ou outra substancia própria" a destruir a 
saúde. Esta é a doutrina corrente (Olsh. § 229, n. 1). •Binding, po
rém, CNo7'men, 2.°, p. 519) caracterisa o crime de envenenamento, 
não como offensa phj^sica, e sim como mero «crime de periclitação » 
CGefãhrdungsverbrechen). O veneficio, diz elle, é crime consumado, 
desde que alguém na intençã'> de prejudicar a saúde de outrem pro
pina-lhe veneno, embora este por qualquer eventualidade não produza 
o seu effeito. O veneficio só se apresenta pois sob a sua verdadeira 
luz, quando o consideramos como crime que consiste em pôr em 
perigo; «é crime de periclitaçH-» da vida qualificado pela inlefiçâo do 
agente'de produzir, mediante veneno, uma offensa physica». E' este 
também o ponto de vista do autor que caracterisa o .venificia como 
« crime de prericlitação na intenção de offensa ». O dfllo do 
agente deve pois consistir na sciencia de que a subrtancia a admi
nistrar a outrem é própria a destruir a saúde e deve ser acompanhado 
da intenção de prejudicar a saúde. Náo é porém necessária a intenção 
de destruil-a. Si o agente tem tal intenção, concorrem os crimes de 
envenenamentoe-homicidio,. _do sorte__que,^ada ^desistência da ten
tativa de homicidio, o agente pôde ser responsabilisado pelo crime 
consummado de envenenamento Ceontrà, Binding e outros): porquanto, 
segundo a doutrina do autor, o animus oeeidendi pode envolver (alter
nativa ou eventualmente) o animus loedendi.— No nosso direito o 
envenenamento foi sempre considerado como caso de homicidio (Ord. 
1. 5, t, 35 § 2, C. crim. de 1830, art. 192). O C. p. vigente conservou 
esta tradição no art. 294; mas, depois de ter tratado o envenenamento 
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III.—Penas : normalmente reclusão até 10 ãnnos; 
quando a aeção causa uma graA'e oíFensa physica 
(art. 224), reclusão por tempo não inferior a 10 annos. 
Também nesta parte a applicação da penalidade 
superior depende somente de que se produza (embora 
sem dolo ou culpa) o resultado graA^e. Entretanto a 
tentativa- é possivel, quando um dos merscionados 
resultados é causado pela acção incompleta ou frus
trada. Assim, por exemplo, a tentativa de envene
namento por meio de injecção frustra-se, mas dá 
em resultado uma syncope cardíaca ou a perdgi^ da 
vista do indivíduo que o agente pretendia enve
nenar, (na.luta a ponta do instrumento penetra no 
olho da victima). Ver o § 45, nota. 6. 

Conjunctamente com a pena de í^.nvpjaeaaií^ntó 
pôde ser pronunciada a multa privada,' pois ê '**-̂ '̂ -̂
nenamento é sempre oífensã physica, corisummadà ou 
tentada (^). 

§ 9 1 . — D o abor to 

LiTTERATüRA. — Hrehorowícz, Das Verhrechen der 
AUreibung - der Leihesfrucht, 1876; v. Fabrí^e, Kindes-
abtreibung und Kindesmord, 1868: v. Holtzendorf, HH, 39, 
455 ; V. Wáchter, G. S., 29, 1 ; Horch, Abtreibung, 1878; 
Hálschner, G S., 32?, 583; o mesmo, 29, 64;. Jungmann, 
Das Yerhrechen der Ahtreihung, 1893 (sem valor); Elster, 
Hst. 19, 13 — Cons. os tratados de medicina legal. 

;Historia.—O antigo direito romano deixou ás 
notas, censorias e ao poder fraterno a repressão do 
aborto fdbdetiò partus, p7'ocuratio abõrtusj. Commi-
nações emanadas do poder publico só se encontram 

como homicídio qualificado, definio-o no art. 296 como crime'inde
pendente, esquecendo-se entretanto de fixar as penas! N. do trad. 

(») Em sentido contrario Geyer, 2.«, 22, Hãlschner, 2.», 112, 
Merkel 302, Ülshausen, J 231, 4. Schütze, 404. 
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desde Se.pfímius Severus (1. 4, D., 47, 11, 1. 8, D., 
48, 8). Cumpria sustar a corrupção dos costumes 
d£)mesticos, conseqüência da repugnância, tão commum 
entre |is mulheres rom^anas, ao desempenho dos de-
veres maternos; indigno parecia ao imperador que 
ó cônjuge, iinpellido ao casamento por amor á pro-
creaçfro da prole, fosse illudido pela esposa em suas 
esperanças. Conceder ao embrião uma protecção 
especial contrariava a concepção estoica dos juris-

^«oasultos romafíos que consideravam o feto como 
9ürtio vel viscerum. 
ro foi o pensamento do direito canonico e 

tt%^direito állemão da edade média que neste parti
cular estava sob a influencia daquelle. A morte do 
ír.ucto animado afigurava-se como homicidio. Mas, 
csegundo a,doutrina defendida pelos doutores eccle-
«ia.stíCife, aceita pelo direito secular e baseada no 
«egündo livro de Moysés, animado é o embrião 
somente quando nelle penetra a anima racionalís, 
iste é, de seis até 10 semanas depois da concepção. 
Antes desta época o aborto só era pTinido arbitra-
riatmente. 

A X^arolina collocou-se no mesmo ponto de vista. 
0 / ^ ^ 1 1 3 dispõe: «quem, por meio de violência, 

administrando substancias ou beberagens, pro
vocar uma mulher a abortar um filho vivo, si tal 
crime for praticado dolosa e perversamente, será 
decapitado, como homicida; e a mulher que em si 
mesma provocar aborto, seja afogada ou de outro 
modo punida com a morte. Si, porém, a criança, 
cujo aborto foi provocado, ainda não era viva, con
sulte-se o parecer dos entendidos em direito.» 

Comquanto logo se generalisasse entre os mé
dicos ji convicção da inexactidão da distincção entre 
fructolanimado e não animado, a legislação, a jurispru
dência e também a sciencia do direito commum a man
tiveram até muito depois de entrado o século XVIII, 
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dando-lhe outro fundamento. As constituições saxo-
nicas,' 4°, 4 (egualmente o direito austríaco de 1696) 
faziam distincção entre a primeira e a segunda me
tade do periodo da gravidez fsons, ainda assim o 
Allg. Landrecht prussiano, art. 986); a praxe consi
derava ás mais das vezes como decisivo o appare-
cimento dos movimentos do feto no seio materno 
(ainda assim o moderno direito inglez). 

D'entre os jurisconsultos foi Leyze^,, (f 1752) 
o primeiro que rejeitou em these a disti^icção; mas 
a sna opinião só a pouco' e pouco Veio a preva
lecer (*). 

Na legislação moderna trata-se de garantir o 
feto e tambemi a vida e a saúde da mulher grá
vida contra attentados perigosos. Destas conside
rações resulta o duplo aspecto do aborto nos códigos : 
de um lado elle é homicidio ou periclitação do feto, 
e de outro periclitação da mulher grávida. A's dis
posições do C. p. imp. (art. 218 a 220) não pôde 
ser poupada a censura de que, pela sua redacção 
obscura e defeituosa, tem dado oçcasião a numerosas 
e difficeis questões. 

I I Conceito. 
1.° O ohjecto é o ser ainda não nascido, isto é, 

o fructo que não attingio ainda á vida independente 
fópa do ventre materno (§ 90, nota 1.*), o ovo vivo 
e fecundado, era todas as phases de sua evolução. 

2.°, A acção é 
a) o aborto no sentido próprio, isto é, a pro

vocação (illegal) do nascimento prematuro, embora 
o dolo do agente não se dirigisse á morte do feto 

(") Sobre o que seja o feius animatus, vitalis, non vitalis ei 
tamen formatus, cons. M. Freire, I . J . Crim., t. 9., g 14. Ver as 
interessantes disposições do seu Cod. Crim. sobre o aborto, tit. 31, J 26 
a 29 e o respectivo commentario. N. do trad. 
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nem este resultado tenha sido produzido Q). Deve-se 
pois admittir como punivel o aborto que a viuva, 
grávida logo depois da morte de seu marido, por 
obras de outrem, provocasse aos oito mezes da 
gravidez para fazer crer que o filho é legitimo. 

b) O homicídio do feto no seio materno. 
O processo pelo qual o aborto é produzido, 

quer consista na applicação de «meios exteriores ou 
mechanicor;. 1), quer na administração de «meios in
ternos ou dynamicos» (meios abortivos no sentido 
estricto), ou quiçá em elBfeitos psychicos é, quanto 
ao conceito do crime, indiflferente. A tentativa de 
suicídio por parte da mulher grávida em caso algum 
é punivel como aborto consummado ou tentado (̂ ). 

III . —Espécies. 
1.° — O caso simples (art. 218) comprehende o 

aborto produzido tanto pela própria mulher grávida, 
como por um terceiro com o consentimento delia. Con
sentimento significa o mesmo que a «sciencia e vontade» 
do art. 220 ; aqui, como nos demais casos, este requisito 

(1) Muito controvertido. No sentido do texto Janka, 215, 
Merkel, 809, v. Meyer, 540, Ortloff, G- S. 34.», 445, v. Wãchter, 336, 
e G S., 29.0, 10, Webrli, Kindestôtung, 96 (como anteriormente 
Martin e outros escriptores de direito commum); eonirà, além de 
Berner, Binding, Geyer, Hâlscliner, v. HoltzendorfiF, Sontag, Scbútze, 
especialmente Olshausen, | 218, 1 (também Jungmann, 18), bem como 
a dec. do Trib. do Imp. de 9 de Julho de 81, 4.», 380, e em geral a 
opinião commum que exige sempre a morte do feto, quer pela sua 
expulsão prematura, quer pelo eflfeito sobre elle exercido no seio ma
terno, sendo o feto expulso já morto. Mas as razões produzidas pelos 
adversários, e especialmente a historia dos arts. 218 a 220 do C. p., 
não convencem em face da lettra clara dos mesmos arts. que em geral 
CONTRAPÕEM ABORTAR E MATAR. 

(*) Egualmente v. Holtzendorff, HH, 3.», 459, Pinger, 142; 

contra, v. Meyer, 543, Olshausen, § 218, 5. 
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50 TRATADO DE DIREITO PENAL 

presuppõe a imputabilidade de quem consente (^). 
Mas a acção do terceiro, para que caia sob a 
mesma escala penal applicavel ao aborto produzido 
pela própria gestante, deve constituir autoria ou 
co-autoria, segundo os princípios geraes (a lei exige 
que o terceiro, para promover o aborto, «tenha 
applicado á mulher grávida meios externos ou tenha 
administrado meios internos ») ; o facto de fornecer 
simplesmente os meios cahiria, como cumplicidade 
por assistência, sob a escala penal reduzida. A 
mulher grávida pôde figurar, com relação á acção 
do terceiro, como co-autora ou também como cúm
plice, segundo os principies geraes. 

Penas : reclusão até 5 annos ; occorrendo cir-
cumstancias attenuantes, encarceramento por tempo 
não inferior a 6 mezes. O juiz deve considerar 
sempre como attenuante, á vista do disposto no 
art. 217, a illegitimidade do feto, como algumas 
leis novas (o cod. húngaro e o proj. russo) pre
screvem expressamente. 

Da lettra do 3*̂  ai. do art. 218—«applicado 
ou administrado » —resulta que está fora de questão 
a criminalidade do terceiro, quando tentou somente 
applicar ou administrar os meios, sem que o con
seguisse (a mulher grávida, por exemplo, não pôde 
tragar a beberagem mal cheirosa). Dá-se porém 
tentativa punivel, si os meios de facto applicados 
ou administrados não produzirem resultado, isto é, 
não se seguio o aborto ou a morte do feto (*). 

2.° O aborto por paga (art. 219). Dá-se quando 

(') Egualmente Geyer, 2.», 10, bem como as dec. do Trib. do 
Imp. de 13 de Julho de 87, 16.», 184 e 10 de Junho de 90, 21.«, 14; 
contra, Hálschner, 2.», 70, ülshausen, § 218, 7. 

(*) Neste sentido a opinião commum, especialmente Olshausen, 
^ 218, 9. Contra, o Trib. do Imp. repetidas vezes, e por ultimo na 
dec. de 10 de Junho de 90, 21.», 14; também Baumgarten, Versuch. 
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alguém, mediante paga, forneceu, applicou ou admi
nistrou os meios á mulher que se fez abortar ou 
que matou o feto. Paga significa proveito pecuniário 
e portanto não comprehende vantagem de outro 
gênero (§ 107, III, 1) Q . 

Penas : reclusão até 10 annos. A importância 
desta disposição, estranha ao C. p. prussiano, está 
na considerável elevação da escala penal applicavel 
á actividade de terceiros retribuida e tão freqüen
temente exercida como profissão. Assim não só o 
applicar ou o administrar meios tendentes ao aborto 
(isto é, um acto de autoria ou co-autoria), senão 
também o fornecer meios abortivos (isto é, um acto 
de assistência) são punidos com esta penalidade 
superior, ao passo que os outros actos de cumpli
cidade (conselho, animação, etc.) incorrem nas penas 
mais brandas do art. 218. Este pensamento fun
damental do legislador leva-nos também á conclusão 
de que o concurso da própria mulher grávida em 
caso algum pode ser punido segundo o art. 219: 
só o pôde ser segundo o art. 218, ai. 1.° ou 3." (*). 

O aborto ou a morte do feto é, segundo o 
texto da lei condição de punihilidade. Só se pôde 
pois admittir tentativa punivel segundo o art, 219, 
quando, apezar de ter falhado ou ficado incompleta 
a acção do assalariado, seguio-se o parto, mas em 
razão de outra actividade Ĉ ). Abstracção feita 

(*) Neste sentido a opinião commum. Contra, Olsliausen, § 219,1. 
(•) Contra, as dec. do Trib. do Imp. de 10 de Abril de 80, 

1.°, 350 e 13 de Julho de 87, 16.- 184 ; Hàlschner, 2.", 71, v. Meyer 
542—545, Olshausen, § 219, 2, Schütze, 391, nota 9 ; de accordo com 
o texto Geyer, 2.», 10, v. Kries, Z.. 7.°, 537. Vêr também o § 52, V. 

(') De accordo no essencial a opinião commum, e especial
mente o Trib. do Imp. em uma série da dec. em que se conforma 
com a jurisprudência do Trib. superior de Berlim. Contra, Geyer, 
2." 10, Hàlschner, 2.°, 73, v. Meyer, 545, Olshausen, g 219, 8. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 TEATADO DE DIEEITO PENAL 

deste, caso, a tentativa poderá ser punida segundo 
o art. 218. 

3.° — Aborto produzido por um terceiro sem 
sciencia ou vontade da mulher grávida (art. 220). — 
Tanto serve de fundamento á criminalidade do agente 
a falta de consentimento da mulher grávida, quando 
o agente obra com sciencia delia (por ventura vio
lentamente), como a falta de sciencia, embora o 
consentimento tenha sido dado. — A mo^te da mu
lher grávida não pôde ser punida ao mesmo tempo 
com o crime de aborto, pois o feto não tem 
existência própria e separavel da existência ma
terna. 

Penas : reclusão por tempo não inferior a 2 
annos ; si a acção causou a morte da mulher grá
vida, reclusão perpetua ou por tempo não inferior 
a 10 annos. 

Não é necessário que haja culpa em relação 
ao resultado grave, porquanto este é também aqui 
condição de punibUidade. A tentativa no caso grave 
é possível, quando o acto que constitue a tentativa 
causa o resultado grave, isto é, quando os meios 
empregados para o aborto não produziram a ex
pulsão ou a morte do feto, e sim a morte da 
gestante (talvez por infecção do sangue). 

§ 92. — Da rixa 

LiTTEBATTJRA, — Berner, G S., 18."; Geyer, H H., 
3.°. 551; Hâlschner, 2.% 107; Marti, JDer Baufhandél mit 
BerüéksicMigung ães frmsdMscMfTimã^cJiweizeriscken JRechts,-
diss. 1891. 

I._— Historia. — As oflfensas physicas e as 
mortes produzidas em uma rixa offerecem á apre
ciação jurídica difl&culdades especiaes sob dois pontos 
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de vista: 1.° é muitas vezes impossível verificar 
com segurança qual dentre os co-participantes causou 
a morte ou a oíFensa physica; 2.° pôde succeder 
que o resultado produzido provenha do concurso de 
varias ofifensas. 

A sciencia italiana da edade média posterior, 
bem como as fontes allemães, occupou-se muitas 
vezes com taes difiBculdâdes, a respeito das quaes o 
direito romano (1. 11, § 3, D., 9, 2, confr. com a 
1. 51, Cod.) nos deixou decisões contradictorias; mas 
os juristas italianos não fizeram mais do que esta
belecer ficções violentas. A Carolina contentou-se 
também com um expediente desta natureza, quando 
dispoz no art. 148: « sabendo-se que a pessoa morta 
foi mortalmente ferida por mais de um indivíduo... 
não se podendo fazer certo por acto de quem e de 
que mão veio a morrer, os que fizeram a ofíensa 
serão todos punidos como homicidas. » A legislação 
territorial do período do direito commum,apezarde todo 
o esforço para líma regulamentação adequada (cons. 
por exeroplo' as constituições saxonicas, 4.°. 7), não 
foi mais" feliz. O All^. Landrecht prussiano, art. 844, 
determinava ainda que se considerasse como homi
cida aquelle que foi o primeiro a fazer uso de uma 
arma mortífera. 

A legislação moderna, desde os cods. de Braum-
schweig e da Prússia, tem procurado evitar todas 
as supposições arbitrarias, mas o êxito desses esfor
ços tem sido apenas parcial. O mesmo póde-se dizer 
do art. 227 do Cod. p. Imp. que comprehende dois 
casos essencialmente diversos e no tocante ao segundo 
delles" contêm disposiçôe¥ dê^tõdõ põhto "injustifi
cáveis. O melhor alvitre seria (como faz o proj. 
russo) (*) punir com o possível rigor a co-partici-

(") Tamtem o proj. suisso, art. 64. N. do trad. 
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pação em uma rixa como delicto contra a tranquil-
lidade publica. 

II. — Primeiro caso. Segundo o 1.° ai. do art. 
227, quando em uma rixa ou ataque por parte de 
diversos fôr alguém morto ou gravemente oífendido, 
todo indivíduo que tiver tomado parte na rixa ou 
no ataque, somente pelo facto de sua co-participação, 
será punido, uma vez que não se tenha achado en
volvido na luta sem culpa sua. Conseguintemente, 
dados os demais requisitos, a co-participação como 
tal é punivel. O facto de ter alguém tomado parte 
em uma rixa é com todo o acerto convertido em 
delicto especial, ê a morte ou a grave oíFensa physica 
que tenha acontecido em condição de punibilidade. 

Rixa é a disputa entre mais de duas pessoas 
que redunda em vias de facto. Ataque significa o 
mesmo que « aggressão material» ou vias de facto 
no sentido declarado no § 95, nota 2.* 

Co-participante é todo indivíduo que se acha 
presente no logar e na occasiao da rixa e que presta 
o seu concurso de um modo material ou moral (como 
por excitação etc). Uma vez que a rixa se apre
sente como facto uno, não importa que a cooperação 
tenha tido logar antes ou depois do momento em 
que aconteceu a morte ou a oíFensa physica. 

Si é conhecido o autor da ofifensa mortal ou 
grave, pôde elle ser punido segundo os arts. 224 e 
seg. do C. p-, ao passo que os demais co-partici-
pantes respondem nos termos do art. 227. 

A pena é encarceramento até 3 annos. Não 
pôde ser pronunciada a multa privada, porquanto o 
eulpaiio não^ é punido em razãt) da caüsação do 
resultado, mas em razão do delicto especial de tomar 
•parte em rixa (^). 

(») De accordo Hãlschner, 2.» 112, v. Meyer, 668, "Wáchter, 
Susse, 50. Contra, Olshausen, ^ 231, 4, com a opinião commum. 
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nova figura especial, cuja melhor classificação seria 
no duello (") {^). O combati deve ser convencionado. 
E' pois duello o chamado encontro (^RencontreJ, mas 
não o assalto fAtíackeJ, pois neste o aggredido usa 
de legitima defesa. 

{') "No sentido do texto é presenteinente a opinião da maior 
parte dos escriptores, a de Berner ei^pecialmente, 14. Encontram-se 
disposições especlaes no Cod. hung., ert. 283, no Cod. austríaco e no 
proj russo. Ver a proposta de lieichensperger ao Reischstag allemão, 
1886. As opiniões divergentes mais importantes são: 1.", o duello ame
ricano é duello (Neubauer, Allg. ósterr Gerichtszeitung, 1865, n. 5, 19, 
Güder, G A, 13, 540, Schütze, 293 nota 7 (mas em sentido contrario 
o mesmo Schütze na G. S., 38.°, 121); 2.», é cumplicidade em suicídio 
(v. Meyer, 556, Schaper, HH, 2.», 117, Teichmann HH, 3.», 395, 
Ortloff, 152, Villnow, 617); 3.*, é homicídio com assentimento da 
victima (Kõhler, Stvdien, \.°, 144); 4.°, é assassinato (!j, —Binding, 
1.702. — Correctamente observa Berner que os duellos á pistola e á 
queima-roupa etc. não devem ser comprehendidos na idéa de duello. 

(*) Duello americano. Assim se chama o pacto em virtude do 
qual os adversários se compromettem sob palavra de honra a que o 
designado pela sorte suicidar-se-ha dentro do prazo determinado. E' 
evidente que neste caso não se trata de um duello, pois falta o prin
cipal característico que é o combate: o sorteio não pôde ser como tal 
considerado. Deve-se considerar como assassinato a morte daquelle 
contra quem a sorte se pronunciou ? Sim, responde Binding, 1. c.: 
«o favorecido pela sorte que não desligou o adversário da palavra 
dada, e que portanto quer a sua morte e o coage a matar-se, é sim
plesmente um assassino I Si elle exigio do adversário, que procurava 
salvar a vida, o cumprimento do compromisso tomado, deve ser pu
nido— e na verdade com toda a justiça— nos termos do art. 211 do 
C. p. ali. (assassinato), e não se pode falar em homicídio de quem 
consente, pois o agente cedeu á pressão de um compromisso de honra ». 
Mas, como observa Teichmann, 1. c , essa pressão não obsta que 
semelhante suicídio seja uma adio libera in causa, e portanto a in-
fluencia.exercída pela outra parte deve ser considerada como instigação 
ou cumplicidade no suicídio, o que a lei ali. não pune. A questão, 
segundo o nosso direito, encontra solução no art. 299 do C. p. que 
pune o índuzimento ao suicídio. N. do trad. 
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duellos de estudantes, especialmente Sontag, Z., 29 1, v. 
Buri, G S., 349, 354; Zimmermann, G. S., 349, 379; 
Krovecker, G. S., 359. 201 ; Martin, Die juristische Behanã-
lung des studentischen ScMagerduells, 1887 ; Berger, Das so-
çenanwte amerihmische Duell línd die studentische Schlãger-
mensur, 1892. — Cons. também Croabbon, La science ãu 
point d^honneur^ 1894. 

I. — Historia e classificação..— Desde a segunda 
metade da edade média encontramos disposições 
contra o desafio, o «reptar ou requestar para com
bate», as quaes, de um lado, prendem-se á protecção 
concernente ao direito doméstico, e de outro á pro-
hibição do duello judiciário. (̂ } Até o começo do sé
culo XVII, sob a influencia das constituições saxo-
nicas (4, 10), o provocado, ainda quando matasse 
o seu adversário, era apenas punido com pena ar
bitraria. Não tardaram porém a appai^ecer severos 
editos sobre os duellos em diversos paizes da Alle-
manha (em Reuss já em 1603, na Áustria em 1624) 
para impedir a immoralidade que sob uma nova 
forma se ia introduzindo importada dos paizes la
tinos C). O votum impera de 1668, que nunca chegou 
a ter força de lei, infligio a pena de sepultura igno-
miniosa ao morto em duello, e ao sobrevivente a de 
morte infamante. 

As opiniões dos escriptores do perio.do philoso-

(1) Numerosas nos assentos austríacos. Cons. Osenbrüggen, Alm. 
Strafrecht, 212 e 364 ; Benneck, Zur Qeschichte des deutschen Straf-
prozesses (1886), 65. O direito bávaro de 1616 fala ainda em «violação 
do domicilio [heimsuchen) por injurias». Os novos escriptores esquecem 
ás mais das vezes esta relação e com parcialidade accentuam a influencia 
do direito francez. 

(») O autor refere-se especialmente á França, onde de 1589 a 1608 
morreram 800 pessoas em duello e 7.000 duellistas foram perdoados. 
Ver sobre a legislação portugueza « Ord. Man., 1. 5, t. 52, e Phil., 
t. 48. N. do trad. 
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phico divergiam. Ao passo que Beccaria, Soden e 
outros entendiam que o duello em geral devia ficar 
impune ou pelo menos não devia ser punida a pes
soa provocada, Frederico 2.° e José 2." queriam se
veríssima -^nmi^ãiO.O Allg.Landrecht prussiano, art. 667, 
considerava o duello como um delicto cavalheiresco 
e, propriamente, como desforço por autoridade pri
vada da injuria recebida ; punia a morte do adver
sário como assassinato ou homicídio, infligia a ambos 
os contendores a pena de perda da honra e da no
breza, e mandava affixar no pelourinho a effigie 
do delinqüente fugitivo. V. Savigny ainda julgava 
adequada (como d'antes Michaelis, Sunnenfels e 
outros) a applicação de penas infamantes. Só a pouco 
e pouco o legislador do século XIX se convenceu de 
que a contradicção entre o preceito prohibitivo da lei 
penal e o preceito imperativo do costume exigia ur
gentemente uma pena, na verdade severa, mas não 
infamante. Assim o C. p. Imp., seguindo o Cod. 
prussiano de 1851, lançou mão (abstracção feibi dos 
casos de que tratam os arts. 207 e 210) da pena de 
prisão em fortaleza, como custodia honesta para a 
punição do duello. 

A razão da criminalidade do duello não está 
em que elle, como combate entre dois indivíduos 
{dueüum), perturba a paz publica, pois modernamente 
o duello trava-se ás mais das vezes em sitio retirado 
e solitário ; também não está em que, como desforço 
pessoal e injusto, estorva o andamento da justiça 
publica por uma intervenção de autoridade privada, 
pois a justiça é simplesmente posta á margem e 
não se faz violência a ninguém; mas está em que 
o duello é um jogo da vida, um compromisso da pró
pria e da alheia existência que o Estado julga não 
dever contemplar impassivelmente. 

Sob o ponto de vista do systema o duello oc-
cupa, entre os crimes contra a vida, logar correspon-
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dente ao que cabe ao jogo de azar entre os crimes 
contra o patrimônio (^). 

II. — Conceito. O C. p. não define o duello, 
presuppõe o conceito dado pelo costume, o que tem 
importância para a solução de uma serie de ques
tões especiaes. Em geral podemos dizer que o dueUo 
é o combate ajustado e conforme as regras tradic-
cionaes ou estipuladas entre duas pessoas com armas 
equivalentes. O conceito do duello não exige que as 
armas sejam mortíferas, mas o nosso direito vigente 
só pune o duello com armas desta natureza. 

Para a idéa do duello é indifferente o motivo. 
Não se deve suppôr (com Berner, Halscher e outros) 
que s(5 o duello por negócios de honra ou somente 
este e o que tem a vingança por movei é dueUo no 
sentido da lei. (°) 

A idéa de combate exige emprego reciproco 
de força e de destreza. Não ha duello, quando os 
adversários «justam (expressa ou tacitamente) dar 
uma satisfação apparente á honra e ambos atiram 
para o ar. Também não é duello o denominado duello 
americano (tirar a vida á sorte). Si se quer sujeital-o 
á pena, faz-se mister (pois faltam todos os outros 
pontos de vista da lei penal) a creação de uma 

(*) São da mesma opinião Finger, 158, Geyer, 2.", 14, v. Meyer, 
448, Olshausen, g 201, 11, v. Eohland, Gefahr, 6, Sonntag, Z., 2.°, 3, 
Stooss, Grundzüge, 2.° 31, v. "Wáchter, 2.°, 939, mántem a concepção 
de que o duello é crime dirigido contra a administração da justiça (*>). 
Quando a lei não faz menção do duello (como o cod. franeez, o bávaro 
de 1813, a Noruega desde 29 de Junho dé 1889, não assim a Bélgica 
e a grande maioria dos outros Estados), é muito diflScil resolver a 
questão de saber si o duello é em geral punivel, attenta a sua impor
tância toda especial e mais correcto parece responder negativamente. 
Cons. a jurisprudência franceza. 

C") Também como tal classiflcado por Per. e Souza nas suas «Classes 
dós Crimes», p. 94. 

(•>) Em sentido contrario o C. p. braz., art. 313, g 5. N. do trád. 
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III . — Bem diversa é a importância da dispo
sição contida no 2.° ai. do art. 227. Si em uma 
rixa ou ataque por parte de diversos é alguém morto 
ou oflfendido gravemente, e esse resultado provêm 
de varias offensas (dolosas e não culposas) (̂ ) que 
não o causaram singularmente, e sim pelo seu con
curso, cada um dos individuos, sobre os quaes recae 
a responsabilidade de taes offensas, poderia ser 
punido, segundo os principies geraes, com as penas 
dos arts. 224 e 226. 

O legislador, porém, sem razão plausivel e levado 
somente de reminiscencias históricas, estabeleceu 
para este caso uma escala penal especial que, com
parada com os citados artigos, é, por um lado, de 
uma brandura desproporcionada, e, por outro, de um 
rigor não justificado. A revogação de todo este 
alínea é, pois, uma urgente necessidade. 

Penas: reclusão até 5 annos; occorrendo cir-
cumstancias attenuantes (art. 228), encarceramento 
por tempo não inferior a um mez. A multa privada 
pôde ser pronunciada, quando se dá ofíensa phy-
sica. 

§ 93.—Do duello 

LiTTERATURA. —Vaüosa exposiçã.0 no justificação do 
proj. prussiano de 1833 (p. lO le seg.). Teichmann, H H . , 
3? 381, 4?. 354 ; Eõdenbeck, Der Zweikampf im Verhãlt-
niss zur Tõtung und Kórperverletzung, 1883 ; Hâlsclier, 29, 
923 e G S., 34?', 1, 359, 161. Lucker, na Eev. Grünhut, 
159, 760. Levi, Zur Lehre vom ZweiJcampfverbrechen 1889. 
Bodenheimer, Die geschichtliche Gênesis der strafrechtlichen 
Bedrohung der Vorbereitungshanãlungen zum Zweikampf im 
St. G. JB. für das deustche Reich, diss., 1891 —Sobre os 

(̂ ) De accordo Hãlschner, 2.°, 110 e outros; contra, Olshausen, 
I 227, 17. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 TEATADO DE DEBEITO PENAL 

A expressão arma deve ser aqui tomada no 
sentido stricto (technico) ; comprehende todo instru
mento que é apropriado a causar, aggressiva ou defen
sivamente, determinadas oíFensas physicas, dando-se-
Ihe a applicação que deve ter segundo o seu destino. 

O pugilato não é pois duello, como não o é o 
hox inglez ou a luta corpo a corpo dos habitantes 
dos Alpes. A arma, porém, deve corresponder ao 
costume tradicional, deve ser «arma de duello» neste 
sentido; bengalas e bastões não comprehendem-se 
neste numero, como não se comprehendem a faca e 
o punhal, ou a massa d'armas e a funda. 

Não é requisito necessário a egualdade das armas, 
nem mesmo a egualdade quanto ao gênero, quando 
esta não é exigida pelo costume (*). E' porém in
dispensável, como decorre da idéa de combate, que 
as armas sejam equivalentes, de sorte que de antemão 
não pareça indubitavel a victoria de um dos conten-
dores (*). Pela mesma razão deve haver da parte 
destes uma certa equivalência que deixe ao menos 
favorecido uma esperança de triumpho, ainda que 
fraca. Si em um duello á pistola um dos adver
sários que não é cego atira sobre o outro que o é 
e o mata, dá-se, para o direito como para a moral, 
um assassinato commum. 

A lei exige mais que as armas sejam mortí
feras, e portanto armas que tenham certa proprie
dade. Arma mortífera é aquella que, tanto na ag-
gressão como na defesa, é apropriada a causar oíFensas 
physicas mortaes, dando-se lhe a applicação que 
deve ter segundo o seu destino. 

(*) Como a lei presuppõe dada pelo costume a idéa do duello, 
não se pôde considerar comprehendido no conceito legal o duello entre 
mulheres. 

(») A opinião commum exige a egualdade das armas, ülshausen, 
l 201, n. 10. No mesmo sentido o C. p. braz., art. 313, g 2. N. do trad. 
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Não se dá «combate com armas mortíferas», 
quando as armas não são destinadas a causar oíFensas 
mortaes ou perdem esta qualidade em razão de um 
apparelho especial de protecção. Não basta que a 
arma tenha uma determinada propriedade, é neces
sário qüe no combate ella seja empregada de um 
modo correspondente a essa mesma propriedade. As 
pistolas não podem ser utilisadas em distancias su
periores ao respectivo alcance, e não se bate em 
duello quem está revestido de uma couraça. O com
bate mesmo deve ser de natureza a pôr a vida em 
perigo. Assim, os duellos habituaes dos estudantes, 
denominados Schlagermensuren, podem ser lutas me
recedoras de pena (impunes, segundo o direito 
positivo), mas não constituem o duello punivel no 
sentido do C. p. (*). Não têm ãpplicação as dispo
sições penaes sobre a oíFensa physica e a rixa, 
porque as oíFensas feitas em duello fazem parte do 
dueÜo e não podem ser, separadamente delle, sujeitas 
a penas (^). Os preceitos acadêmicos sobre os duellos 

(*) As opiniões e as razões que as justificam são muito divergentes. 
De accordo quanto á conclusão, posto que somente em parte quanto ás 
razões, Geyer, 2?, 15, Hâlschner, 2?, 498, Merckel, 305, v. Meyer, 558, 
Olshausen, g 201, 13, 14, Binding, Normen, 1? 392, nota 40, Levi, 110, 
Balan, Dwll und Ehre, 1890, p. 6, nota, Kronnecker, G S., 35?, 214, 
Teichmann, HH, 3?, 394, Kessler, Einvnllung, 95, v. Buri.GS., 34?, 355, 
Kõdenheck, GS., 37?, 144, Sontag, Z., 2?,5, Willnow, G S., 37, 165, v. 
Jagemann, H G., 2°, 158, Berner, 36. Ver também Z., 8?, 352. — Em 
sentido contrario, o Trib. do Imp., depois de muita vacillação, con
siderou, por dec. das câmaras criminaes reunidas de 6 de Março de 83, 
8?, 87, a Schlaijmensur como duello punivel no sentido da lei. 

(«) Egualmente Binding, 1?, 368, 724, Geyer, 2?, 15, cap. 3, 
Sontag, Z., 2?, 7, e outros, e especialmente todos os escriptores que 
entendem dever ficar impune a offensa physica feita em (juem nella 
consente (§ 86, nota 4). Em sentido contrario, Hâlschner, 2?, 951, 
Merkel, 305, v. Meyer, 559. A opinião dos adversários obriga a 
punir com mais rigor o duello destituído de perigo do que o perigoso. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 TRATADO DE DIREITO PENAL 

dos estudantes foram revogados pelo C. p. como 
leis penaes, mas não como leis disciplinares C') (*). 

O duelo consuma-se, logo que um dos adver
sários começa o combate, isto é, serve-se da sua 
arma para aggredir, emlora esta (a pistola) falhe, 
ou quando o duellista intencionalmente, mas sem 

(') Egualmente Berner, 432 Binding, 1?, 316, 32], Geyer, 2?, 15, 
Hálschner, 2?, 944, v. Meyer, 564, Olshausen, 15, cap. 2.?; contra, 
Schütze, 292, nota 3, Teichmann, HH 3°, 392, Sontag, Z., 6?, 6, 
Kronecker, G S., 35?, 233, Willnow, GS. 37?, 629, Kessler, Einwilligung, 
96; a anterior praxe prussiana, bem como a lei bávara de introducção 
de 23 de Dezembro de 1871, que no art. 8? commina a detenção contra 
os duellos de estudantes. Em todo caso é desejável a regulamentação 
legal de toda esta questão, convindo que a lei declare expressamente que 
a Schlãgermensur está comprehendida na competência disciplinar das 
universidades. 

(') Schlãgermensuren, duellos de estudantes. «Uma tradição anti-
quissima das universidades allemães exige que os estudantes, para serem 
membros titulares das sociedades em que costumam filiar-se, tenham feito 
as suas provas de bravura, batendo-se pelo menos uma vez em duello com 
alguns dos collegas. São pois forçados a provocar entre si questões que 
possam ter solução pelas armas. Essas espécies de duellos se fazem à Ia 
rapière; os combatentes devem ferir sempre na cara, mas de talho e 
nunca de ponta; além disto, os olhos são protegidos por óculos especiaes, 
e esses encontros, mais ridículos do que sérios, têm raramente outro re
sultado que não seja um gilvaz, abführ, cuja cicatriz, é verdade, pôde 
marcar para sempre a cara do vencido.» [La Gh-ande Encyc, art. duel). 
Como se vê das notas do autor, é muito controvertida a questão de 
saber si esses encontros de estudantes são duellos no sentido da lei e 
como taes puniveis ; a solução negativa é geralmente seguida, ou porque 
a arma considerada quanto ao seu destino não é mortífera, ou porque 
os apparelhos de protecção de facto excluem a possibilidade de uma 
offensa mortal, ou porque os adversários não têm a consciência e a 
vontade de pôr a vida em perigo. Por ultimo o Trib. dó Imp., conside
rando a arma mortífera, pronunciou-se em sentido contrario, e esta 
opinião é apoiada por Meves, v. Schwartze e Zimmermann. Ver Olsh., 
2 201, 14. N. do trad. 
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intelligencia com o seu contendor, atira para o ar (®). 
A tentativa (apontar a pistola, levantar o braço 
para o golpe) não é punivel. 

III . — O legislador não limitou-se a comminar 
penas contra o duello. Consultando o desenvolvimento 
histórico deste crime, qualificou também certos actos 
preparatórios, como o desafio (®) e a acceitação do des
afio. 

Penas : normalmente (C. p., art. 201) a prisão 
em fortaleza até 6 mezes ; quando por occasião do 
desafio é declarada a intenção (egual a dolo) de que 
o combate só cessará com a morte de um dos ad
versários ou quando isto resulta do gênero de duello 
que foi escolhido (C. p. art 202), prisão em forta
leza de 2 mezes a 2 annos. 

Como trata-se de um delicto, a tentativa não é 
punivel. A cumplicidade deve ser julgada segundo 
os principios geraes. O legislador destaca um caso 
de cumplicidade por assistência, comminando a pena 
de prisão em fortaleza até 3 mezes (art. 203) contra 
aquelles que acceitam e desempenham a incumbência 
do desafio —os portadores do cartel de desafio (a 
pena não é comminada contra aquelles que se in
cumbem de transmittir a declaração de aceitação 
por parte do desafiado). 

As penas comminadas contra o desafio e ac
ceitação deste, bem como contra os portadores do 
cartel, não são applicaveis (C. p., art. 204), quando 
os adversários desistem do duello antes de dar-lhe 
começo Q°). Em contrario á regra (§ 74, I), segundo 

(*) Egualmente Olshausen, g 205, 1 e a dec. do Trib. do Imp. 
de 11 de Nov. de 90, 21, 146. 

(') O desafio deve ser serio. Ver Franck, L., 14?, contra a dec. 
do Trib. do Imp. de 13 de Janeiro de 91, 21? 381. 

(10) E ' necessário que ambas as partes desistam. Egualmente v. 
Mcyer 662, Levi, 122 ; eontrà, Olshausen, ^ 204, 5, e outros. Também 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 TRATADO DE DIREITO PENAL 

a qual as circumstancias extinctivas de pena só 
aproveitam áquellas pessoas a quem concernem, o 
«arrependimento efficaz» dos autores principaes apro
veita n'esta parte a todos os co-delinquentes. 

Si o duello efíectua-se, deixam de ser puniveis 
os actos preparatórios com relação a ambas as partes 
(§ 56, I I ) ; os demais co-delinquentes, inclusive os 
partadores do cartel (C. p., art. 209), respondem 
segundo os princípios geraes relativos á cumplici
dade, e, neste caso, em razão da sua co-participação 
no duello mesmo ("). 

IV. — A pena do duello tem na lei graduações 
diversas. 

1.° — Escala penal normal (art. 205) : prisão 
em fortaleza de 3 mezes a 5 annos, Não é admis
sível a multa privada. 

2." — Quem mata o seu adversário em dueUo 
(por uma oíFensa physica dolosamente causada) in
corre na pena de prisão em fortaleza por tempo não 
inferior a 2 annos, e si o duello é daquelles que só 
devem terminar pela morte de um dos duellistas, 
a pena é prisão em fortaleza por tempo não inferior 
a 3 annos. Esta escala penal superior não tem ap-
plicação, quando a morte proveio de uma oíFensa 
não dolosa, por exemplo, porque saltou a lamina da 
espada, ou porque, succedendo cahir um dos con-
tendores, a espada do outro cravou-se-lhe no corpo ; 
também não tem applicação, quando em geral a 
morte não é o resultado de um ferimento recebido 

dá-se a impunidade, quando o provocador, recusado o desafio pelo 
adversário, desiste do duello. Contra Hãlschner, 2? 957, Olshausen, 
l 204, 5, Levi, 122 e a dec. do Trib. do Imp. de 28 de Abril 
de 81, 4? 114. 

(") Igualmente Geyer, 2? 15, v. Meyer, 563, nota 54, Olshausen, 
g 205, 4 , Hãlschner, 2?, 958, Levi, 127, Schütze. 296, dec. do Trib. 
do Imp. de 4 de Dez. de 84, 11?, 279, 
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em combate, mas proveio, por exemplo de um aífluxo 
de sangue á cabeça determinado pelo apparelho ap-
posto á ferida. Quanto ao mais a idéa ordinária de 
causa tem absoluta applicação. 

3.° — Si a morte ou a offensa physica foi com-
mettida com infracção das regras tradicionaes ou 
convencionadas do duello, o infractor (art. 207) deve 
ser punido segundo as disposições geraes sobre o 
homicídio e as offensas physicas, quando não tenha 
incorrido em pena mais grave segundo as disposições 
acima mencionadas (a lei diz pena incorrida, e 
não pena comminada). O que ha de especial neste 
preceito, aliás claro, é que as penas do duello, quando 
superiores, devem ser applicadas, embora o duello 
deixe de ser duello desde o momento em que as 
suas regras são violadas. 

Si o duello se eíFectuar sem padrinhos, a pena 
incorrida nos termos dos arts. 205 e 206 poderá 
ser augmentada na razão da metade, com tanto que 
não exceda a 15 annos (art. 208). 

A cumplicidade deve ser tratada segundo as 
regras geraes. Cumpre notar que, quando o tribunal 
de honra se pronuncia pelo duello, os respectivos 
membros fazem-se cúmplices deste, si a sua sen
tença exerceu determinada influencia no animo dos 
adversários no sentido de baterem-se. O legislador 
assignalou ainda o seguinte caso como delicto es
pecial (art. 210) e assim o isentou dos outros re
quisitos da cumplicidade : aquelle que intencional
mente (equivalente a dolosamente) e especialmente 
por mostras ou ameaças de despreso excita outrem 
(§ 51, nota 3) a bater-se em duello com um terceiro, 
si o duello tiver logar (embora não se eíFectue em 
razão da provocação), incorre, não na pena de prisão 
em fortaleza, que é a pena regular do duello, mas 
na de encarceram ento por tempo não inferior a 
3 mezes. 

T. 11 
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São isentos de pena os portadores do desafio, 
que procurarem seriamente impedir o duello (e não 
simplesmente que este continue). Também não soíFrem 
pena os padrinhos Q^), bem como as testemunhas, 
os médicos e os cirurgiões chamados para assistirem 
ao duello. 

(**) A idéa de padrinho (em razão da contraposição a portador 
do desafio) deve ser limitada á assistência prestada no duello mesmo. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO II 

Crimes e delictos contra os bens incorporeos 

I. —DELICTOS CONTRA A HONRA 

§ 94. — Historia e conceito da injuria 

LTTTERATURA. — Brunner, 2,°, 671; "Wel)er, Injurien 
únâ Schmãhsehriften (1793), 4." ed.^ 1820; kôstiin, ÍTO-
iiógraphias, 1858; v. Büri, MonoffrapMas, 1862 ; Dbchò^, 
H H, 3.", 337 ; John, Z., 1.% 277 e contra elle v. Buri, 
G S., 33.°, 409; Binding, Diè JEhre undihre V^rletzbarJceit, 
1892; Hess,, Die Ehre und die Beleidipung, dçs. § 185, 
ensaio psychologicó-jnridico, Í 89 Í ; Kratz, t)èr Straf-
rechtUché Begriff und d^is ptúsibè SúbjeJct ãè^ Bh'h}eA'efz€Hg, 
1891; Gáhíer, Dus Yergeh^n der üblen Nuchrede, 1892; 
Pfenniger, Strafreeht der SchweitZy especialmfente á,,p.^808 ; 
Lannnasch, Diebstahl und Beleidigung, 1893; Hàlscliner, 
2.°, 197 ; Frank, G A., 35."^ 36 ; Kronnéckeri G S., 
38:°, 481 ; Stenglèin, G S., 49.», 79 ; Eütiiii, G 'A.; 35, 
370 ; Wilhelm, G S-, 45, 161 (éxtmhido do Mômeitt dér 
Jteehtswidrigheit hei der Belçidigung^ disS., 1890) ; v.^Bülow, 
G S., 46.°, 260, 48.°, I j Landsberg, Injurien und Belei-
digung, Í88B. 

Qúàhdo as intiiições inudàm, lião só ti'ovos 
interesses eònvertem-se ém beiis jurídicos, coíiio os 
bens jüridicos já reconhecidos sòffrem intima trâns-
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formação. Em nenhuma matéria do direito penal 
esta verdade se faz tão patente como no concer
nente aos crimes contra a honra. 

O que modernamente se denomina honra e o 
que os germanos, desde tempos immemoriaes, assim 
denominavam é idéa que permaneceu completamente 
extranha ao direito romano, para o qual a honra 
era a plenitude do goso dos direitos civicos (digni-
tatis illaesce status legibus comprohatusJ, cuja posse 
ou perda se regulava exactamente por preceitos 
positivos e não podia ser objecto de lesão por parte 
de terceiros. Embalde procuraremos no direito ro
mano a idéa moderna da injuria. A adio injuriarum 
do direito civil procedia da oífensa physica e no 
seu desenvolvimento subsequente veio a compre-
hender toda intervenção prepotente na esphera 
alheia. O pulsare, o verberare e o domum vi in-
troire da lei Cornelia de injuriis ficam inteiramente 
fora do alcance da moderna idéa da injuria. Não 
tem pois importância essencial para a nossa dou
trina o facto de que na injuria o direito romano 
ulterior (1. 10, I., 4, 4, 1. ult.. D., 47, 10) dei
xasse ao oíFendido a escolha entre a adio injuriarum 
e o procedimento criminal. 

Somente em um ponto o direito romano mos
trou-se em todos os tempos sensivel. Já as 12 
taboas (§ 3) ameaçavam com pena capital « quis 
occentasset sive carmen condidisset, quod infamiam 
faceret flagitiumve alteri. » E no periodo imperial 
os lihelli famosi, os escriptos anonymos diífama-
torios eram punidos com penas rigorosas. 

Outra é a intuição do direito allemão. Para os 
germanos a honra entranha-se na pessoa e com esta 
quer ser reconhecida pelos companheiros. Uma 
palavra^ a pôde oíFender, _nias iambem_.páde xesta^ 
belecel-a a espada, bem como a sentença dos com
panheiros e a satisfação dada pelo adversário. As 
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leis barbaras enumeram as palavras affrontosas e 
insultuosas com as respectivas multas, descrevem 
as vias de facto e se alongam sobre as differenças 
das penas que as oíFensas ao pudor de uma dona 
ou de uma donzella podiam acarretar. As fontes 
da edade média ulterior, especialmente os direitos 
municipaes, collocam-se no mesmo ponto de vista: 
a retractação, a publica reparação, o pedir perdão Ç-), 
conjunctamente com o pagamento de certa quantia, 
ou substituindo o pagamento, dão satisfação ao 
oíFendido. Nos casos graves tinham também appli-
cação penas corporaes (sem mutilação) e a expo
sição no pelourinho. As mulheres inflingiam-se a 
pena de carregar a pedra infamante (̂ ) e castigos 
análogos. A pena criminal porém (no pescoço e 
na mão) não era admissível. 

A Carolina, que não se propunha regulamentar 
a baixa justiça, fez somente menção no art. 107 
(ver também o art. 216) do libello famoso ou es-
cripto injurioso (arguição de um crime) e comminou 
a pena de talião. 

O direito commum, baseado nas ordenanças po-
liciaes do Império, desenvolveu a doutrina do 
pasquim (ao qual era equiparada a pictura famosaj, 

{}) Ainda encontram-se em parte na legislação do século X I X 
(üldonLuríío, Hannover etc.) 

(") Um dos muitos symbolismos da edade média. Grimm, 
Rechisalterthümer, p. 720, cita a seguinte disposição dos Jura tremo-
nensia: «Si duas mulheres altercarem até se esgatanharem, injurian-
do-se simultaneamente, levarão por toda a cidade, pelo caminho da 
comniuna, duas pedras presas por ferros, e ambas estas pedras terão 
um determinado peso ; a primeira as levará da porta orier tal até a 
Occidental, emquanto a outra a vai espicaçando com um aguilhão de 
ferro espetado em um páo, o ambas irão em camisa ; a ̂ segunda pegará-
depois nas-pedras ás'costas e as trará á porta oriental, estimulando a 
primeira por seu turno. » (Trad. de T. Braga, Foraes). N. do ti-ad. 
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mas substituio o talião por pena arbitraria, que 
nos casos graves podia elevar-se até a morte (''). 

A legislação territorial, desde o século XVI 
até o século XVIII, deixa ás mais das vezes a 
injuria ao direito privado (não assim o direito prus
siano de 1620) e occupa-se somente com os casos 
mais graves, como pertencentes á jurisdicção cri
minal. As constituições saxonias, que também nesta 
parte serviram freqüentemente de moddo, indivi-
dualisam o facto de vangloriar-se alguém de ter 
dormido com uma dona ou donzella (4, 45) e, 
quanto ao mais, conferem ao ofíendido, quando este 
não se contenta com a acção civil, o direito de 
intentar a acção criminal, tendente á publica retra-
ctação em juizo e á condemnação do réo em pena 
arbitraria, que podia ir até ao banimento perpetuo. 
Não raro (e especialmente nos edictos sobre o duello) 
o procedimento official de justiça supplanta a accusa-
ção privada, que, onde continua, prescreve em um 
anno (nos casos menos graves) (*"). 

A nova legislação foi pouco feliz no modo de 
tratar a injuria: não quiz assegurar ao oíFendido 
uma reparação correspondente ao nosso sentimento 
da honra, quiçá exagerado. Isto é também verdade 
do C. p. imp., que deixa indeterminado o difficil 
conceito da injuria simples, remette o injuriado á 
via escabrosa da accusação privada e permitte illi-

(") Em Portugal, a primeira lei que punio os libellos famosos 
( B trovas e outras cartas de mal dizer « ) foi a de 26 de Abril de 1435, 
transcripta na Ord. Aff. t. 5, t. 117, d'onde passou para a Man., t. 29 
e para a Phil., t. 84. Com pena arbitraria deviam ser punidos, tanto 
os que escrevessem, como os que divulgassem ou lessem e não ras
gassem os libellos famosos. JS". do trad. 

{') Segundo o antigo direito portuguez (Ord. Phil., t. 117 l 5.°), 
as injurias podiam ser demandadas tanto civil como criminalmente. 
M. Fr., J. J. C, t. 8. N. do trad. 
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mitadamente a prova da verdade (não assim os 
proj. austríacos e o direito francez), ainda quando 
factos da vida de familia são devassados e trazidos 
á publicidade pela imprensa diária, e nas suas com-
minações desce a minimos extremamente reduzidos. 

Na impossibilidade de extirpar-se o duello está 
a prova irrefragavel da insufificiencia da nossa legis
lação. 

II . Conceito da honra. 
1." Honra é o valor pessoal correspondente á po

sição que o indivíduo occupa entre os seus concida
dãos Q . A honra é pois, antes de tudo, um facto 

(*) Esta concepção é especialmente representada por v. Ihering, 
Zweek im Recht, 1°, 143, 2.°, 545 (também por Sohm, Institutíonen), 
Janka, 232, Kronnecker, 484, Merkel, 287, Olshausen, g 185, 2, 
Gabler, Kratz, Wilhelm. Com ella relaciona-se a formula de Dochow, 
H H, 3.°, 337; Stenglein, G S., 42.°, 83 (a honra eqüivale á consi
deração exterior). Divergem v. Meyer, 589 (honorabilidade), Hãl-
schner, 2.°, 164 (valor moral), Binding (a injuria não é oifensa da 
honra, mas da vontade; não assim no vol. 1.°, 726), Hess (ponto ou 
sentimento de honra; por isso a injuria provoca um sentimento de 
desgosto, suscitando a idéa de que o offensor se considera superior) (*). 

(*) Honra, diz Olshausen, 1. c , não é expressão idêntica a valor 
intrínseco ou dignidade; designa antes o valor que a pessoa tem na 
sociedade humana. Assim definem a idéa de honra, de accôrdo no 
essencial, v. Liszt (o valor pessoal correspondente á posição entre os 
concidadãos), Merkel (o valor social da pessoa ou a situação caracte-
ristisada pela consideração que o indivíduo encontra da parte dos 
outros), Kronnecker (o valor da pessoa na sociedade humana e para 
esta). Dochow (a estimação de um homem por parte dos outros), 
V. Bülow (é a pretenção do individuo a que os outros se abstenham 
de manifestações de desconsideração ou despreso á sua pessoa), 
V. Wãchter, que indica como objecto da oflfensa a honra exterior, e 
também Stenglein, que define a injuria como offensa do direito á con
sideração exterior. — E' notável o accôrdo entre o conceito da honra 
dado pelo autor e este conceito externado por Pereira e Souza nas 
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— a consideração que se adquire pela conducta, 
Mas a honra significa outrosim o interesse do indi-
viduo a ser considerado segundo a sua conducta. 
Este interesse é garantido pela ordem jurídica so
mente de um modo negativo, isto é, proMbindo todo 
o tratamento que seja expressão da desconsideração. 
Desfarte é dada a idéa da injuria (adiante, III) . 

A consideração suppõe primeiramente o valor 
moral; exige também o preenchimento dos deveres 
que a posição impõe (valor social). Para a appli-
cação da idéa isto é da máxima importância. 

Esta concepção nos explica a importância espe
cial da injuria ao soberano. Dirigida contra o mo-
narcha, e não simplesmente contra o homem, ella 
excede em extenção a injuria commum tanto quanto 
a posição do soberano é diversa da dos seus sub-
ditos. 

Explica-nos. mais porque constitue injuria não 
somente a contestação do valor moral, senão também 
a contestação das qualidades e aptidões, que são 
necessárias para o desempenho dos deveres resul
tantes da posição do individuo. Ha uma honra cor
respondente á categoria e á profissão, porque e em 
tanto quanto ha deveres que a categoria e a pro
fissão impõem. Injuria quem diz que o medico é um 
aprendiz, que o juiz julga como um caloiro, que o 
artista é um bom homem, mas não passa de um 
borrador, que o chanceller do império discorre como 
um limpador de chaminés, que o director da opera 
é um director de circo *ou que o pregador é um 
cômico (^). 

suas Classes dos crimes: «a honra nada mais e na accepção vule:ar, 
que a consideração devida a um, cidadão pelo desempenho que elle faz 
dos seus deveres. » (P. 26, nota 38). N. do trad. 

(') Foi V. Ihpxing (Zioeck im Recht, 1.", I43j quem chamou a 
attenção para a connexao entre a honra e o desempenho dos deveres 
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Assim pertence também á honra o credito (o 
lado econômico da honra), isto é, a confiança na 
solvabilidade e pontualidade do devedor, quando a 
profissão pede o goso dessa confiança (̂ ). Seria, pois, 
tão supérfluo e confuso fazer a lei menção especial 
do credito, quanto assignalar expressamente o deno
minado credito profissional, isto é, a confiança nos 
predicados e aptidões necessárias para o exercicio 
da profissão (de medico, educadora etc). 

2. — Titular do bem jurídico da honra só pôde 
ser o indivíduo vivo. O morto não é mais sujeito de 
direitos. Com effeito, a denominada injuria aos mortos 
é sempre injuria aos sobreviventes — nâo aos mem
bros individuaes da familia, a quem por ventura 

que a posição impõe. « O que tem a honra que ver com o negocio? 
pergunta elle, e assim responde: a Jbonra no sentido objectivo (a con
sideração do mundo) é o reconhecimento do valor social da pessoa, e 
no sentido subjectivo é o próprio sentimento e a affirmação desse valor. 
Para a honra são decisivas todas as circumstaneias que determinam o 
valor da pessoa para a sociedade, e portanto também o é o seu destino 
social especial. Diversos são os destinos do artista, do medico, do advo
gado, mas é uma honra para todos pôr todo o esforço no desempenho 
de sua respectiva missão, e uma deshonra o descural-a. Um artista 
hábil achará tão incompatível com a sua honra fazer entrega de um 
máu trabalho quanto o medico, ou o advogado consciencioso servir mal 
os seus clientes. Quem assim faz, soffre em sua nomeada. Mas a no
meada e a profissão (Ruf und Beruf) prendem-se intimamente. O modo, 
como o indivíduo corresponde á sua profissão, é a circumstancia que 
regularmente a sociedade toma antes de tudo em consideração para 
medir-lhe a capacidade, isto é, a aptidão do indivíduo para a socie
dade. N. do trad. 

(*) O credito não é, pois, um bem juridico especial, como pensum 
Binding, 1?, 169, Olshausen, | 137, 5, v. Rõhland, Ge/ahr. Ainda mais 
incorrecto é, com Geyer, 2.", 38, Hâlschner, 2.», 198, Lammasch, 65, 
-V. Meyer, 590, collocar o credito entre os interesses patrimoniaes. Cor-
lectamente em substancia Hess, 28. Ver o J 9õ, IV. 
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caiba o direito de queixa, mas á familia, como .pes
soa coUectiva (*). 

Em geral o menino não pôde também ser ofíen-
dido em sua « honra », comquanto seja difficil traçar 
a linha divisória; mas devemos admittir a possibili
dade da injuria em relação ao menino, logo que elle 
entra em um circulo qualquer de deveres, talvez na 
escola, e tem consciência desses deveres. Outro é o 
caso do alienado, porque se deve ter em attençao já 
o estado anterior de saúde mental (affirmação de factos 
do passado do louco que aífectam a honra) e já o 
obscurecimento do seu espirito talvez somente par
cial O . 

Da idéa da honra resulta ainda necessariamente 
— toda a antiga litteratura já havia tirado esta 
conseqüência — que não só o individuo, senão tam
bém grupos de indÍYÍduos, quando reconhecidos como 
pessoas coUectivas^ existentes no corpo social, pos
suem o bem jurídico da « honra » e como delle inves
tidos podem ser objecto da « injuria ». O direito penal 
do Império porém não tirou esta conseqüência. Ab-
stracção feita de disposição especial, elle só protege 

(*) Injuria ao morto admittem Amsler, Die Mòglichkeit einer 
Injurie an Verstorbenen, 1871, e v. Meyer, 594. Segundo a opinião pre
dominante, o art. 189 do Cod. p. protege o sentimento religioso dos 
parentes. Esta opinião, também manifestada na justificação do C. p., 
é contrariada pela collocação do art. 189. Com o texto concordam Hál-
schner, 2.', 199, 458, Kratz, bem como Mainzer, Die Ehre nach deut-
scJiem ReicJissirafreeht, 1894, p. 66. 

(») De ordinário é a questão decidida do mesmo modo em re
lação ao menino e ao alienado. Isto observa-se, quer quanto á opinião 
commum, que admitte a possibilidade da injuria ao menino e ao louco, 
(também a dec. do Trib. do Imp. de 2 de Maio de 84, 10.°, 372, e 
Olsbausen, § 185, 7), quer quanto a v. Buri, 8, e John, H E., que 
contestam uma e outra. Si o acto (também as vias de facto) é praticado 
gómente na presença do offendido mesmo, não se pôde, como em todos 
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a honra do indivíduo, e não a do corpo collectivo (^). 
Contêm excepções: a) os arts. 196 e 197 do C. p. 
(injurias a funccionarios públicos e a corpos políticos); 
b) art. 187 (comprometter o credito de sociedades 
commerciaes); c) art. 189 (protecção da honra da 
família); accresce d) o art. 166 (ultraje a associa
ções religiosas). Ver o § 116, II (^). 

Com a questão da possibilidade da injuria a 

os outros casos, falar em injuria, caso a expressão da desconsideração 
não possa ser entendida pelo offendido. É, pois, indubitavelmente parcial 
a these: « pati quis injuriam etiamsi non sentiat potest» (1. 3, | 2, D., 
47, 10). A questão torna-se muito interessante em matéria de injuria 
ao soberano, quando um menino ou um louco é o portador da coroa ('). 

Ĉ) Segundo a opinião commum, a injuria não suppõe a con
sciência da honra por parte do offendido, pelo que os meninos e outras 
pessoas incapazes podem ser injuriados. Olshausen, § 185, 7. N. do trad. 

(*) Neste sentido a opinião commum, e também a dec. do 
Trib. do Imp. de 12 de Abril de 81, 4,°, 75; cons. especialmente Ols
hausen, § 185, 12; contra, Merkel, 290, Schütze, 355, Stenglein, G. 
S., 42.'^, 84, V. Wáchter, 388, que admittem amplamente a capacidade 
em questão, ao passo que outros a contestam inteiramente. Cons. o 
trabalho do Hausmann mencionado no § 43, e Gierke, Genossenscha/ts-
theorie, 147. 

(s) O principio entre nós geralmente admittido de que as pes
soas jurídicas podem ser injuriadas e dar queixa é duvidoso no direito 
allemão. Dochow (H. H., 3.°, p. 339) o nega: uma unidade coUectiva, 
diz elle, não pôde ter honra peculiar, porque para isto falta a pri
meira condição, que é o valor intrínseco. Bem podemos falar em honra 
de uma familia, de uma sociedade, mas essa honra coincide com a dos 
respectivos membros e somente existe em tanto quanto nelles existe. 
É esta ultima honra que o Estado protege, ao passo que aquella não 
deve ser considerada como idéa jurídica. Merkel sustenta a these con
traria. « Também as corporações e as sociedades, diz elle, podem ser 
injuriadas ; isto é tão certo quanto terem ellas um valor social e inte
resse em preservai o n. A opinião commum porém só reconhece como 
susceptíveis de injuria as entidades coUectivas de que fala a lei (auto
ridades, corpos políticos). l í . do trad. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 TRATADO DE DIREITO PENAL 

pessoas collectivas não deve-se confundir a de saber 
si, e até que ponto, individuos podem ser injuriados 
por uma designação collectiva. Qualificativos, como 
o « clero de Berlim », os «tenentes de Braunschweig», 
devem ser considerados sufficientes, logo que por 
elles se designem de um modo fácil de reconhecer 
certas pessoas, embora fique em duvida qual a pessoa 
que se tem em vista ('). Designações geraes, porém, 
como os «judeus », os «espiritos livres da Allemanha», 
os (c bolsistas », os <( professores », não são próprias a 
servir de fundamento á injuria. 

III . — A acção. 
A injuria é, 
1.°, como offensa á honra, a expressão de des

consideração por palavras ou signaes. Comprehende 
não só a contestação a) do valor moral, ò) e das 
qualidades e aptidões necessárias para o exercicio 
da profissão (p. 72 ), senão também c) todo acto 
que sirva de expressão á desconsideração, como 
palavras insultuosas e vias de facto, a arguição de 
defeitos moraes ou physicos, motejos pesados ou 
graves descortezias. Dentre as offensas á honra dis
tingue-se a afronta ou ultraje, que se caracterisa 
pela rudeza da forma. 

2.°, como periclitação da honra, a afirmação de 
factos infamantes, não verdadeiros. 

A acção eqüivale a omissão (não aceitar a mão 
offcrecida, não corresponder á saudação), quando a 
acção pôde ser esperada como obrigada (§ 29). 

O resultado produzido pela acção consiste em 
chegar a expressão da desconsideração ou a affir-
mação injuriosa ao conhecimento de. outra pessoa, 
quer esta seja o oíFendido,-quer um-terceiro. .Nesse 
momento o delicto consuma-se. Pela entrega de um 
papel ao correio, ao telegrapho ou ao compositor 

O Dec. do Trib. do Imp. de 30 de Set. de 93, 23.°, 247. 
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não se pode dizer peremptoriamente que terceiros 
tomaram conhecimento do conteúdo do escripto nem 
se pôde considerar como indiíFerente o conhecimento 
que de facto tenham tomado. 

A tentativa da injuria é concebivel, mas não 
puni V ei. 

Si o modo de expressão escolhido não é apro
priado a levar a desconsideração ao conhecimento 
de outrem, dàr-se-ha tentativa impossível. 

Segundo o direito vigente, só é punivel a in
juria dolosa. Mas também aqui o dolo consiste 
somente na previsão do resultado, e portanto no 
conhecimento da significação injuriosa do acto. Uma 
intenção que vá além disto (o chamado animus inju-
riandi) não se faz mister i^). 

IV. — Os princípios geraes sobre a «illegali-
dade e a suppressão da illegalidade » (§ 31 e seg.) 
pedem, em matéria de injuria, illimitada applicação. 
Notaremos especialmente que o consentimento do 
oíTendido não derime a illegalidade da injuria, pois 
a honra não é um bem renunciavel e alienavel (̂ ) ; 
mas em taes casos faltará ás mais vezes o dolo 
necessário para constituir o delicto. Si o agente, 
porém, tinha o direito de praticar o acto, desappa-
rece a illegalidade da injuria. O legislador quiz no 

('') Como a injuria é indubitavelmente um delicto doloso, diz 
Olshausen, 1. c , n. 15, o agente deve «conhecer e querer» todas as 
circumstancias que constituem o delicto ; devo pois ter agido com a 
consciência da offensa.á honra e da illegalidade da oôensa. Pode-se 
designar essa consciência pela expressão animus injuriandi; mas de 
nenhum modo é ainda necessária uma «intenção de injuria» diversa 
daquella consciência. A voluntariedade da manifestação injuriosa, ligada 
á consciência de que ella é illegal e apropriada a offender a honra de 
outrem, basta para constituir o corpus delicti. E ' neste sentido a opi
nião commum. N. do trad. 

(8) Contra, Binding, 1.°, 725, Hálschuer, 1.°, 472, v. Meyer, 349. 
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art. 193 justamente lembrar ao juiz esta regra geral 
e ao mesmo tempo illustral-a com exemplos, m;is o 
seu preceito tem freqüentemente induzido a justiça 
em erro. A disposição especial do art. 193 produz 
materialmente o mesmo eíFeito que produzir-se-hia, 
si a lei tivesse expressa e simplesmente incluido 
na qualificação da injuria a característica da illega-

Jidade (§ 4.0, nota 4."). 
O art. 193 dispõe : «a critica de obras sobre 

sciencia, arte ou industria, as allegações a bem da 
eíFectividade ou defesa de direitos ou de legítimos 
interesses, bem como as observações e advertências 
dos superiores para com os seus subordinados, as 
denuncias officiaes ou pareceres officialmente emit-
tidos por funccionarios e outros actos análogos 
somente serão puniveis, quando a existência da 
injuria resultar da forma de taes actos ou das cir-
cumstancias em que occorrerem » ("). 

(*) Já ó direito comihum assighalàva uma série de casos em 
que não se dá o aiiimus injwríaríâi (neste sentido Stryclv. Koch, Ehgau). 
— doiitra a dóutrlria do léxtb acerca do valor puramente declaratòrio 
do árt. 194 recenterrlètité v. Bülotr, 27Í, fiironnecker, 4yo e 499, 
Mérkél; 294, Wilhelm. CorrecUiiiienfé Hãlschriér, 2.°, 184j v. Meyer, 
606, 01shaü=èn, g 193, liem como Rump. (') 

(') JMerkel e outros entendem que o art. 193 só em parte é 
meramente declaratòrio, pois iião se fazia mister uma disposição ex
pressa de lei pára hãò sé coiisidet-arem pÜnivèis áctós oiSciaes ou o 
exercici^ dè ühi poder dièciplinai: nòs litüites le^aés ; esse artigo, poréni, 
flSò é Éupéi-âtio è̂  pelo cohirkrio encerra direito novo hã parte etn que 
permitte a defesa dè légitiiuos ifaterésse? à custa- da consideração de 
outrfem e indépehdéntéaietité dos reqtiisitos da legitiriia defesa. Bstã 
Opinião média foi tarriBém següidil í<elo tribunal do Império em iiin 
julgado de OlitÜbtò dé l8S l : «o art: 193, ãhi se lê, quando declara 
riâò serem puhívéiS áé injurias fcòniméttidas a bèin dá defesa dé légi-
titüoí interesses, abre iima excepçSo pára os crimes de injuria, pois 
quanto aos outros crimes o mesmo fim não pódé isentar os culpados 
dè tfesponisabilidadé;« 5í; àb trad, 
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Nos « outros actos análogos » de que fala a lei 
se compreliendem, por exemplo, o desempenho do 
dever de dar testemunho em juizo, o attestado 
sobre o serviço do criado, a denuncia dada de boa 
fé á autoridade, a critica de trabalhos militares ou 
officiaes, quando públicos (parada militar, sessão do 
jury, gestão dos ministros responsáveis), as commu-
nicações do medico ao chefe da familia sobre mo
léstia de alĵ -um dos membros desta, as informações 
commerciaes em geral e especialmente as commu-
nicações do chamado «escriptorio de informações» 
ou de «sociedades de protecção» aos membros respe
ctivos sobre devedores insolvaveis ou remissos ('") etc. 

Cumpre ponderar que a « defesa de legítimos 
interesses » de terceiros se comprehende no art. 193, 
quando e era tanto quanto o agente é chamado a tal 
defesa, embora não o seja por um dever jurídico 
(mas como amigo, coUega etc), e quando a alle-
gação é feita a bem dos interesses em questão. 
Uiilà niissão especial da imprensa para a defesa de 
interesses estranhoá é inadmissível; o redactor de 
um jornal deve também mostrar-se habilitado era 
razão de circurastancias pessoaes (^'). 

(") De accôrdd as dec. dó Trib. do Imp. d'é 30 de Junho de 
82, 6.°, 406, e 20 de Mai-çó de 84, 10.°, 361, Cordes, G- A., 28.°, 416, 
Ehrenberg, H S t, 1.°, 988, Gériach no Jàhrbuchè-m, nova série, de 
Conrad, 20.°, Olshausen, ^ 193, 6. 

(") De acc(>rdo o Trib. dò Imp.,— ultinià dec. a dè 16 de 
Jah. de 94, 25.°, 67, bem como v. Bülow. Váé muiiò longe Krón-
necker, 512: basta que a allega<Jãò tenha sido jFéila réàtmènii para o 
fim da defesa de legítimos interesses. Seguém-ho OlsEáuséh, § 193 
2.°, V. Wilhélm. Entretanto cumpre lembrar (em b^posiçãò áô Trib. 
do Imp.) : 1.° qiie o redactor, corno todo cidadão, é ebainádo pes
soalmente á defesa de intere.sses geraes; 2." quie á cláusula geral «actos 
análogos » pode ser também adequada òhde se deva contestar que esteja 
em questão a « defesa de legitiiüos interesses. » N. dò Irad. 
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No final do art. 193 o legislador firma o prin
cipio, aliás subentendido, de que todo excesso do 
direito, quer quanto á matéria, quer quanto á fôrma 
(inclusive- o- tom- da manifestação) entra -no_ _cir_culo 
da acção illegal. Mas naquelias palavras também não 
se encontra allusão á intenção de injuria, basta a 
consciência da transgressão (̂ )̂. 

Deve também ser subentendido que o art. 193, 
onde o legislador não enuncia principio algum novo, 
tem applicação a todos os gêneros de injuria, e 
especialmente á calumnia. Comquanto só se possa 
conceber um direito de calumniar em casos inteira
mente excepcionaes, não se deve em these contestar 
a possibilidade de sua existência (pense-se em um 
caso de legitima defesa ou de extrema neces
sidade) (̂ )̂ (O-

§ 95. — Das espécies de injuria 

I.— A injuria propriamente dita (C. p., art. 185) 
é a expressão da desconsideração em que alguém tem 
a outrem, quer essa desconsideração se manifeste 

('2) Contra, as dec. do Trib. do Imp. de 5 de Dez. de 89, 20.°, 
300, e 5 de Abril de 92, 23.°, 40; ver Frank, 2, 12.°, 308. 

(") De accôrdo a dec. do Trib. do Irup. de 7 de Jun. de 87, 
16.°, 139; presentemente também Olshausen, § 193, 2.° com a maior 
parte dos autores. 

(j) Admitte-se que o art. 193 tem applicação ao caso do art. 187 
(calumnia) não só por causa da collocação daqueUe artigo, como porque 
«podem dar-se casos—embora só excepcionalmente — em que alguém 
se ache assistido de um direito de enunciar uma injuria mesmo calum-
niosa: assim, tratando-se de um indivíduo accusado do delicto definido 
no art. 187 que no plenário sustentara a bem da defesa a sua asserção 
scientemente falsa, bem julgou o Trib. do Imp., dec. de 10 de Out. 
de.81, que ao réo aproveitava quanto a esta ultima affirmação a exce-
pção do art. 193.» (Olshausen, ^ 293, 2.»). N. do trad. 
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por um juizo, quer mediante uma aflSrmação de 
factos que envolva um juizo Q). Proposições, como 
estas «A. é um embusteiro », «A. me embahio » 
são em direito penal absolutamente equivalentes. 
Mas em todo caso deve tratar-se de um juiso 
próprio do autor da injuria, e não de fornecer dados 
para que outrem forme o seu juizo. Nisto é que 
está a diíFerença entre a injuria propriamente dita, 
de um lado, e a calumnia e a diíFamação de 
outro (*). 

A questão de saber si se trata de uma ex
pressão de desconsideração deve ser apreciada, não 
segundo uma medida objectiva, mas segundo o modo 
de ver, a intuição dos circulos respectivos. Quali
ficar um catholico de huguenote ou um protestante 
de papista bem pôde ser uma injuria. 

Penas : 
a) multa até 600 marcos, ou detenção ou en-

carceramento até um anno; 

(') A chamada injuria condicional (si fizeres isto, és um patife) 
ou é uma injuria actual e incondicional (como expressão de descon
fiança da honorabilidade) ou absolutamente não é injuria, por ser 
duvidoso que quem enuncia agora o seu juizo o mantenha depois de 
realisada a condição. 

(*) Merkel exprime o mesmo pensamento, dizendo concisamente 
que na injuria (como idéa genérica) a acção ou é a expressão da des
consideração ou é apropriada a provocar em outros a desconsideração. 
No 1." caso dá-se a injuria no sentido estricto (art. 185 do C. p.) e 
no 2.° pôde dar-se a difamação (art. 186) ou a calumnia (art. 187).— 
A distincção entre estas três modalidades da injuria é feita por outros es-
criptores diversamente. A injuria propriamente dita distingue-se da diffa-
mação em que esta consiste na afirmação de factos, que expõem outrem 
ao ódio ou despreso publico, e aquella em qualquer outra expressão de des
consideração ; e a diflamação se distingue da calumnia, em que aquella 
aflBlrma ou divulga factos, cuja verdade não se pôde provar, e esta 
affirma ou divulga scientemente factos que não são verdadeiros (Do-
chow, HH, 3.°, 348, John, HH, 1.°, 268). N. do trad. 
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b) si a injuria consistio em vias de facto, isto 
é, em uma aggressão, embora frustrada ('), dirigida 
immediatamente contra o corpo da pessoa a injuriar, 
multa até 1500 marcos *ou encarceramento até 
2 annos. A difíerença no dolo distingue a injuria real 
da oíFensa physica; si o agente (como em regra 
acontece) tinha a consciência de que a acção seria 
efficaz sob um e outro ponto de vista, prevalece, 
segundo os principies geraes, a lei que commina a 
pena mais rigorosa—(0. p. art. 73) C"). 

11.— A periclitação da honra pela difamação ou 
maledieencia (C. p., art. art. 186), isto é, afíirmar 
ou divulgar factos em relação a outrem, que sejam 
próprios a tornar despresivel ou rebaixar na opi
nião publica a pessoa a quem são attribuidos, e 
cuja verdade não se possa provar. Com este delicto 
contrasta a enunciação do juizo próprio, embora 
baseado sobre factos. A maledieencia não é pois 
offensa, mas periclitação da honra; não é expressão 
de desconsideração, mas a communicação de dados, 
que podem occasionar a desconsideração por parte 
de outros f). Tal delicto não pôde pois ser com-
mettido em presença do interessado (*), mas somente 

(••') Equivalente portanto á «aggressão material» em sentido con
trario a opinião commum, especialmente títreit, Widersetzung, 79, 
Olshausen, g 94, 2; de accordo Baumgarten, Versuch^ 411, nota 81, 
V. Meyer, 604. A chicotada frustrada é injuria real consumada. 

C") A.opinião commum considera via de facto o a acção exercida 
dolosa e iilegalmente sobre o corpo de outrem» (Berner, Binding, 
Hâlschner), ao passo que o autor, v. Schwartze, Baumgarten também 
como tal consideram o ataque simplesmente tentado, a aggressão frus
trada. Olshausen, 1. c. N. do trad. 

(») Egualmente Merkel, 287 e 200. Cont7-à, Gabler, 32, Geyer, 
2°, 27, Kronneeker, GS . , 38.°, 488, v. Meyer, 590, Olshausen, 
g 186, 1. 

(*) Egualmente o Trib. do Imp., especialmente na dec. de 80 de 
Nov. de 82, 7.0, 285. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DELICTOS COXTRA A HONRA 83 

em relação ao interessado em presença de terceiros ('') 
e consuma-se com a affirmacão ou divulgação dos 
factos, isto é, logo que estes são levados ao conhe
cimento de um terceiro. Assim e em contrario ao 
que acima ficou dito sob o n. I o que serve de 
critério não é a intuição dos circulos, para os quaes 
a manifestação foi principalmente calculada, mas o 
juizo imparcial do publico. 

Aqui como na burla (§ 138, nota 1.*), facto é 
tudo o que occorre no presente ou que occorreu 
no passado, mas não o que pertence ao futuro. 
A este respeito são as affirmações do oíFensor que 
regulam; mesmo alguma cousa impossível pôde ser 
asseverada como facto. 

No numero dos factos comprehendem-se os que 
se passam tanto no mundo exterior como no intimo 
do injuriado; aos factos materiaes eqüivalem abso
lutamente os psychicos, como qualidades, vistas e in
tenções do oíFendido (por exemplo, intenção cupida)(^). 
O facto é affirmado, quando é asseverado como 
objecto de sciencia própria ; é divulgado quando o 

C) Da cláusula do art. 186 do C. p. ali.— «quem afBrmar ou 
divulgar um facto em relação a outrem....»— conclue-se que, para ser 
punivel a diffamação ou a calumnia, não basta a afirmação do facto 
em presença do ofTendido, é necessário que se ache pelo menos pre
sente uma terceira pessoa, como testemunha, embora a manifestação 
se dirija directamente áquelle.— O autor porém chegaria a esta con
clusão, ainda quando não existisse na lei a expressão «em relação a 
outrem », porquanto, si a diffamação e a calumnia são delictos que 
consistem em pôr em perigo, como elle os considera, está claro que 
não podem ser commettidos, achando-se somente presente o offendido 
N. do trad. 

(*) Em sentido contrario Hálschner, 2.", 191, Merkel, 292. De 
accordo Geyer, 2.», 37, v. Meyer, 608, Olshausen, g 186, 2, e o Trib. 
do Imp., ultimo dec. a 9 de Outubro de 93, 24.o, 300 (art. 243 do 
C. p.) 
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agente o communica por outro modo. A expressão 
divulgar não significa aqui, como em outros logares 
(§ 108, II), fazer accessivel a um circulo não li
mitado de pessoas ; comprehende também a com-
municação feita sem a intenção de ulterior divul
gação, mesmo a communicação rigorosamente confi
dencial. 

O facto deve ser próprio a fazer o injuriado 
desprezível, isto é, a fazel-o perder inteiramente a 
consideração, ainda que somente entre algumas 'pes
soas ; ou a rebaixai-o na opinião publica (em um 
circulo não limitado de pessoas), isto é, a min
guar-lhe a consideração. Que este eíFeito de facto 
se produza, não se faz mister. 

O dolo do agente deve versar sobre esta qua
lidade do facto, bem como sobre a relação entre o 
facto e a pessoa offendida. 

Com esta incidente — cc cuja verdade não se 
pode provar y> — o legislador expressou do modo o 
mais claro possivel que a impossibilidade de provar 
os factos é uma condição de punibilidade, e, como tal, 
fora da acção delictuosa (§ 43, III). D'ahi se
gue-se não ser necessário que o dolo do agente se 
estenda até a impossibilidade da prova, e que por
tanto, ainda quando o agente supponha possivel a 
prova ou quando, sem culpa sua, a impossibilidade 
delia resulta de circumstancias exteriores, como por 
exemplo, a morte das testemunhas oculares, podem 
dar-se as circumstancias constitutivas do delicto 
definido no art. 186 (^). 

C) Neste sentido a opinião commum, comquanto a justificação 
seja duvidosa. De accordo especialmente o Trib. do Imp.; ultima 
dec. a 2-3 de Setembro de 80, 19.°, 386. Divergente Binding, Normen, 
2.">, Cll. E ' erro admittir neste caso culpa (como faz Lôning, .SO) 
ou uma presumpção (como fazem Schmid, Prãsumiionen, 67, e Eupp, 
modernes Recht, õ6), 
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Penas : 
a) nrnlta até 600 marcos, ou detenção ou en-

carceramento até um auno ; 
ò) si a injuria foi commettida a) publica

mente, isto é, de modo que a aífirmação seja acces-
sivel a um circulo de pessoas individualmente não 
determinado nem circumscripto, ou ò) si foi di
vulgada por meio de escriptos, imagens ou repre
sentações, multa até 1.500 marcos ou encareeramento 
até 2 annos. 

A palavra divulgação deve ser aqui tomada no 
sentido technico (§ 108, II). 

III.—A pericUtação da honra pela calumnia (") 
(C. p., art. 187) distingue-se da diffamação ou 
maledicencia 1.", em que em vez de factos, «cuja 
verdade não se pode provar», trata se de factos 
« que não são verdadeiros » e 2.°, em que o agente 
procede de « má fé ». E isto também se dá, quando 
o agente affirma ou espalha um facto determinado, 
cuja exactidão lhe parece duAâdosa. Basta, pois, 
nesta matéria, como em todas as outras, o dolo in
determinado (^). 

O Desde Feuerhach e Grolmann a calumnia como offensa do 
«direito á boa nomeada» (também assim Hess) distingue-se da injuria 
como oífensa da «honra civil», e é definida como imputaçâo de actos 
illegaes ou próprios a rebaixar no conceito publico. A nossa conce
pção da calumnia como periclitação da honra tem sido vivamente 
impugnada por Geyer 2.°, 37, Kronnecker, 488, Olshausen, g 186, 
1.°, 187, ],Stooss, Grundzüge, 2.", 298. As razões dos adversários não 
nos convenceram. Solapar a honra não é ainda oífensa da honra, 
comquanto aquelle facto (e isto sempre afl5rmamos) seja tão abomi
nável e punivel quanto este. A expressão «pôr o credito em perigo» 
não favorece certamente os adversários. 

(*) Egualmente v. Meyer 611. Contra Hálschner, 2.", 197 Lucas, 
Stibjektive Verschuldung, 45 Olshausen, \ 187, 3, bem como o Trib. 
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Quanto ao mais as circumstancias constitutivas 
coincidem com as da maledicencia. 

Penas : encarceramento até 2 aunos ; occorrendo 
as circumstancias aggravantes mencionadas acima 
sob o n. I I b, encarceramento por tempo não in
ferior a um mez. Occorrendo circumstancias atte-
nuantes, a pena pôde ser reduzida até um dia de 
encarceramento ou pode-se infligir uma multa não 
excedente a 900 marcos. 

IV.—A. periclüagão do credito pela calumnia 
(art. 187) é a affirmação ou a divulgação de factos 
próprios a prejudicar o credito (§ 94) de outra 
pessoa e que de má fé lhe são imputados. Que 
esta disposição tomada ao cod. saxonio de 1868, 
protege também o credito de sociedades commerciaes, 
comquanto ellas sejam pessoas collectivas, é geral
mente admittido. 

Penas : as declaradas sob o n. III . 

V.—A periclitação da honra da família pela ca
lumnia contra os mortos (C. p., art. 189) (^), isto é, 
ultrajar alguém a memória de uma pessoa morta, 
aflSrmando ou divulgando de má fé factos que em 
vida a fariam desprezível ou a rebaixariam na opi
nião publica. A expressão ultrajar não é empregada 
aqui no sentido technico (§ 94), é, pelo contrario, 
destituída inteiramente de importância. Só os pa
rentes mais próximos têm o direito de dar queixa, 
a saber, os pães e os filhos (legítimos ou naturaes; 
§ 89, nota 4.*) e o cônjuge. A prptecção do direito 
penal limita-se aos poucos membros da familia, que, 
attenta á sua immediata ligação com o finado, podem 

do Imp. (ver o g 38, nota 6.»). Sobre a relação da calumnia para a 
falsa accusação ver adiante o \ 180, I . 

(») Mumm, Gs., 48.°, 197. 
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ser considerados como aíFectados também pelo juizo 
que sobre elle se forme (§ 94, nota 4.*) C*). 

Penas : encarceraraento até 6 mezes ; occor-
rendo attenuantes, multa até 900 marcos. 

§ 96.— Do processo e punição da injuria 

I.— Com a prova da verdade dos factos des-
apparecem os delictos definidos nos arts. 186, 187 
e 189 do C. p., os quaes, segundo o seu respectivo 
conceito, exigem a inverdade ou pelo menos a inde-
monstrabüidade dos factos affirmados ou divulgados. 
Também no caso do art. 185 a verdade dos factos 
(quando de factos se trata) exclue a illegalidade, 
salvo si foram excedidos os limites traçados ao di
reito de dizer a verdade e o agente, produzindo os 
factos, lhes accrescentou alguma cousa que envolva 
uma injuria (art. 192). 

Si o facto imputado é uma- acção delictuosa e 
punivel (embora o seja somente segundo o direito 
estadual), considera-se (art. 190) a prova da ver
dade do facto 

a) como produzida, si o injuriado foi con-
demnado em razão desse facto e em virtude de 
sentença que tenha passado em julgado ; 

h) como não produzida e inadmissivel, si, antes 
da affirmação ou divulgação do facto, o injuriado 
foi absolvido por sentença que transitou em julgado, 
quer em razão de uma circumstancia que exclua a 

(*) Do art. 189 decorre, e tem sido julgado pelo Trib. do 
Imp . (Olsh., I 189,2), que dá-se ultraje á memória do morto, quando 
o acto em questão constituiria o delicto de calumnia em relação a 
uma pessoa viva, pelo que o art. 189 não tem applicação, feita a 
prova da boa fé do accusado quanto á verdade do facto. N. do trad. 
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culpa, quer em razão de uma circumstancia extin-
ctiva de pena (^}. 

Não está porém neste caso a « declaração de 
isenção de pena » de que trata o art. 199 etc. 

Si a acção delictuosa foi denunciada á autori
dade para o fim de provocar-se o procedimento cri
minal, o processo e o julgamento relativos á injuria 
ficarão suspensos até que o juiz competente decida 
que não deve ser iniciada a instrucção ou até que 
termine a instrucção iniciada (art. 191). Nesse entre
tanto interrompe-se a prescripção, segundo o disposto 
no art. 69 do C. p. 

II,— O processo por injuria só pôde ser instau
rado em virtude de queixa. E' permittido em todos 
os casos retirar a queixa (art. 194 do C. p.; § 44, 
nota 12). 

Quanto ao direito de dar queixa, prevalecem 
os princípios geraes (§ 44). Si varias pessoas foram 
oíFendidas por uma designação coUectiva, cada uma 
das pessoas reconhecidamente designadas tem o di
reito de queixar-se. 

Não se pôde dizer o mesmo da injuria feita a 
uma entidade coUectiva. Como a respeito de dois dos 
casos deste gênero (art. 189 e 197) encontram-se 
na lei disposições especiaes e expressas, só resta 
considerar o caso em que é compromettido o credito 
de uma sociedade commercial. A este respeito o que 
cumpre affirmar é que a queixa (como a accusação 
privada) só pôde emanar das pessoas em geral 
competentes para representar a sociedade. 

(') Consequentemente também quando é admittida a prescripção 
(ver o § 76. nota. 3). Egualmente Binding, 1», 826, nota 7. Contra, 
Heinze, H H, 2.», 625, Olshausen, g 190, 3.— Que o art. 190 tem 
também applicação ao caso do art. 185, parece-nos fora de duvida. 
Contra, Olshausen, § 190, 4 ; a favor da doutrina correcta Hâlschner, 
2.», 204, V. Wàchter, 392, nota 13. 
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Si a injuria foi feita á mulher casada ou a 
menores que se achem sob o pátrio poder, tanto os 
injuriados como o marido ou o pae têm o direito 
de queixar-se (art. 195) (-). 

Si a injuria foi commettida contra uma autori
dade, um funccionario publico, o ministro de um 
culto ou um indivíduo pertencente á força armada 
no exercido ou por motivo do exercício de suas 
funcções, o direito de dar queixa compete não só 
aos offendidos, senão também aos respectivos supe-

(*) E ' geralmente admittido que não se trata de um caso da 
injuria mediata ou oblíqua do direito commum. No caso do art. 189 
não tem applicação o art. 195 (»). 

*) O direito romano distinguia as injurias em immediaias e me-
diatas, e denominava mediatas as que, sendo feitas ao filho, ao es
cravo, á mulher casada, revertiam sobre o pae, o senhor, o marido 
(1. 1, § 3, D . , 47, 10); consideravam-se com uma unidade as pessoas 
ligadas por certas relações, quaes as que resultam do pátrio poder, do 
casamento. Esta doutrina, admittida pelo direito commum (ver o tra
tado de Feuerbach, g 281), não o é no moderno direito allemão. 
Os «motivos» do O. p., referindo-se ao art. 195, dizem: «este artigo 
não tem em vista a denominada injuria mediata; quer, porém, asse
gurar os direitos da mulher casada e dos filhos sob o pátrio poder ». 
O art. 195 confere pois ao marido e ao pae o direito de queixa, não 
porque os considere simultaneamente offendidos, mas para que melhor 
possam defender o interesse da mulher ou do filho offendido. A lei 
supprimio assim as numerosas controvérsias que a doutrina suscitava. 
Mas em outro sentido entende-se também por injuria mediata a que, 
sendo dirigida contra uma determinada pessoa, é ao mesmo tempo 
offensiva da honra de outra. Quem qualifica alguém de filho adulte-
rino, qualifica a mãe de adultera. Dão-se em taes casos diversas in
jurias e cada um dos injuriados tem o direito de queixa. «Esta espécie 
de injuria mediata, diz John (H L, 1.°, 267), o C. p. ali. reconhece, 
embora não se tenha a este respeito pronunciado expressamente -por 
uma disposição de lei».— Neste sentido podemos também dizer que o 
nosso direito admitte a injuria mediata (ver a antiga distincção em 
M. Freire, I. J. C, tit. 8.°, g 2). N. do trad. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 TKATADO DE DIREITO PENAL 

riores hierarchicos (art.. 196) ("). A legislação im
perial «não admittio porém o delicto por offensa 
da honra official » oriundo do direito commum e que 
se encontra no cod. prussiano. 

O processo da injuria depende, não de queixa, 
mas de autorisação (§ 43), quando a injuria é com-
mettida contra alguma das assembléas legislativas 
do Império ou de um Estado do Império (*) ou 
contra um outro corpo politico (art. 19'7). 

Quando as injurias são reciprocas, o prazo da 
queixa pôde soífrer alteração nos termos do art. 198 
do C. p. Si uma das partes dá queixa (§ 90, nota 1), 
a outra, sob pena de perder o seu direito, deve 
queixar-se, o mais tardar, até terminarem os debates 
na primeira instância, mas assiste-lhe o direito de 
fazel-o, ainda quando nessa época já tenha decorrido 
o prazo dos três mezes. 

III . — Retorsão (art. 699). Si a injuria foi 
retorquida em acto continuo, o juiz pôde isentar de 
pena ambas as partes ou somente uma dellas (§ 72, 
ni), C). 

(') Ver sobre o conceito da autoridade o | 170, sobre o do 
funccionario publico o art. 159 do C p . , e sobre o do ministro de 
um culto O art. 121. — N o caso do art. 195, como no do art. 196, 
regula, quanto á qualidade do injuriado, a epocha da injuria e, quanto 
a da pessoa competente para dar queixa, a epocha do offerecimento 
desta (Divergentes em parte Olshausen, ^ 196, 5, Stenglein, G S., 
42.°, 79, bem como o Trib. do Imp. nas dec. de 18 e 25 de Fev. 
de 89, 19.*, 23). Vários superiores, quer da mesma categoria, quer 
entre si hierarchisados, são competentes simultânea e independente
mente para dar queixa. 

(*) Pertencem a este numero não só o Reichstag e o Bundesrat, 
mas também a delegação da Alsacia-Lorena, bem como os senados e 
as assembléas legislativas das cidades hanseaticas. 

C") Injurias reciprocas não significam pois a mesma cousa que 
reiorsao ou compensação de injurias. Para a reciprocidade não se 
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IV. — Nos casos dos arts. 186 e 187 (e não 
no caso do a-rt. 185), quando a injuria prejudica a 
fortuna, a industria ou a carreira do injuriado, o 
tribunal pôde, a requerimento deste, impor uma 
multa privada até 6000 marcos. Neste caso o oíFen-
dido não poderá obter mais outras perdas e inter
esses. 

Além da multa privada, a lei (a,rt. 200) admitte 
na injuria d",as outras fôrmas de satisfação privada 
(§ 58, I, l.o) : 

1.°, a expedição da sentença condemnatoria ao 
offendido á custa do conderanado (prescripta em 
todos os casos) (') ; 

2.°, o direito conferido ao injuriado (isto é, a 
quem deu a queixa ou propoz a accusação privada) (̂ ) 
de publicar a sentença condemnatoria (e não sim
plesmente o dispositivo delia) á custa do con-
demnado. 

exige que as injurias se sigam uma á outra immediatamente no 
tempo, nem mesmo que entre ellas haja uma relação causai ou 
de facto (este ultimo ponto porém é objecto de duvida). No caso 
de retorsão, pelo contrario, a injuria recebida deve ser respondida 
em acto continuo, isto é, sob a impressão immediata resultante 
do insulto, e não quando a calma já se tenha restabelecido. A 
simples reciprocidade de injurias não tem outro effeito senão au-
torisar o offensor que é accusado a propor uma acção de reconvenção 
no prazo indicado no art. 428 do C. do pr. p . ali., embora se ache 
esgotado o prazo dos três mezes para a queixa. O efifeito da retorsão 
em acto continuo é habilitar o juiz a declarar isentos de pena ambos 
os offensores ou um delles. Note-se que não pôde o jurz , neste caso, 
moderar simplesmente a pena quanto ao gênero ou quanto ao gráo, 
como faculta o art. 233 do C. p., quando se trata da compensação 
de offensas physicas leves com injurias ou vice-versa. N. do trad. 

(») Ambas as questões são muito controvertidas. De accordo 
Olshausen, § 200, 5, 14, bem como o Trib. do Imp. na dec. de 24 de 
Set. de 86, 14.°, 327. 
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Esta satisfação tem logar nas injurias commet-
tidas publicamente ou por divulgação de escriptos, 
imagens ou representações, qualquer que seja o 
gênero da injuria. O modo e o prazo da publicação 
são prescriptos na sentença. Si a injuria foi feita 
em um jornal ou em uma publicação periódica, o 
dispositivo da sentença será, a requerimento do 
oíTendido, publicado nos jornaes. e, sendo possivel, 
no mesmo jornal ou periódico e na mesma secção e 
com os mesmos caracteres da publicação da in
juria (=). 

(«) Nas injurias publicas (commettidas por divulgação de escriptos, 
imagens e representações), o art. 200 do C. p. ali. prescreve que o 
juiz, quando condem nar o offensor, autorise no dispositivo da sentença 
o offendido (embora este não o peça) a publicar a sentença á custa 
do réo. Ao juiz cabe determinar o modo e o prazo da publicação, e 
portanto declarar si a sentença será publicada com ou sem os respe
ctivos considerandos, uma ou varias vezes, em um ou em vários jor
naes etc. Si se trata de injuria impressa em jornal ou revista, o dis
positivo da sentença será, a requerimento do offendido e á custa do 
offensor, publicado nas folhas publicas e, sendo possivel, no mesmo 
jornal ou revista (o que será promovido pelo próprio tribunal). Quanto 
á expedição de uma cópia da sentença ao offendido á custa do offensor, 
discute-se si esta medida tem cabimento em todos os casos de injurias 
ou si somente nas injurias publicas. N. do trad. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



n.—CRIMES É DELICTOS CONTRA A LIBERDADE 
INDIVIDUAL 

§ 97.— Idéa dos crimes contra a liberdade 

LiTTEBATUEA.—Bruck, Zur Léhre VOU den Verhrechen 
gegen die Willensfreiheit, 1875 ; Kõstlin, monographias 
(1858), 417; Villnow, G A., 249, 104 ; Geyer, HH, 3?, 
557 ; Hálscliner, 29, 117 ; Schnabel, TJeJber die notigenãe 
Gewált, diss., 1889; Knitsclaky, GS., 449 249. 

I .— Liberdade pessoal no sentido do direito 
penal é o interesse individual juridicamente prote
gido que consiste na livre manifestação da vontade. 
E' liberdade de acção, e não mero livre arbitrio; o 
constrangimento para que alguém tolere alguma 
cousa é também offensa á liberdade (*). 

(») Por liberdade pessoal, diz Geyer, HH, 3.°, 568, entendemos 
a liberdade de dií-por dos movimentos do nosso corpo, e portanto de 
fazer ou deixar de fazer alguma cousa segundo a nossa própria von
tade. Não é pois correcto considerar (como fazem Haberlin, Hâlschner, 
Kõstlin e outros) os crimes contra a liberdade como crimes contra o 
livre arbitrio (ou a liberdade psychologica), pois trata-se somente de 
um attentado contra a liberdade de manifestar externamente a vontade, 
de agir ou deixar de agir n'essa conformidade. D'ahi infere-se que a 
intenção de pôr algüem em uma situação de privação do livre arbitrio 
e consequentemente de não imputabilidade ou que a realisação de tal 
intenção não é certamente um característico da idéa do crime contra 
a liberdade pessoal. N. do trad. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 TRATADO DE DIREITO PENAL 

A liberdade individual pôde ser oííendida sob 
tantas formas independentes quantos são os diversos 
modos do seu exercido; mas no sentido estricto da 
expressão não se pôde denominar crimes contra a 
liberdade aquelles que limitam ou supprimem a 
liberdade individual como meio para a oíFensa de 
outros bens jurídicos. Assim o roubo e a extorsão 
constituem crimes contra o patrimônio; constranger 
um funccionario publico a praticar u n acto official 
é resistência contra o poder publico ; o rapto, se
gundo a sua natureza e o seu desenvolvimento 
histórico, e apezar da concepção contraria do nosso 
C. p., é crime contra a moralidade. Impedir o exer
cício de actos religiosos é delicto « que se refere á 
religião»; impedir o exercício do direito de eleger 
e de votar é crime « que se refere ao exercício dos 
direitos políticos ». D'est'arte a oííensa da liberdade 
individual caracterisa-se no direito penal pela sua 
importância supplementar, subsidiaria. A pertur
bação da paz jurídica porém (a ameaça) e a violação 
da paz domestica dirigem-se desde logo contra bens, 
cuja distincção da liberdade individual é desejável 
tanto para a sciencia como para a administração 
da justiça. 

II.— OíFensa á liberdade, como livre manifes
tação da vontade, pôde ser : 

\°, o impedimento opposto a que a vontade se 
exerça segundo uma certa direcção ou a coacção 
para que se exerça segundo determinada direcção 
f constrangimento J ; 

2.°, o impedimento opposto á livre locomoção 
f sequestração da liberdade J ; 

3.°, a sujeição de uma pessoa ao poder physico 
de outra (rapto de homem, de que é uma subdivisão 
o trafico de escravos). 

III.— Prescindindo-se da tentativa impossível, 
não se pôde dar a possibilidade de uma acção pu-

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRIMES E DELICTOS CONTEA A LIBERDADE 95 

nivel, quando o indivíduo atacado não gosa, em 
virtude de razões jurídicas ou de razoes de facto, 
do bem jurídico que se pretende oífender. Assim 
como o cego não pôde ser privado da luz dos olhos 
ou o miserável não pôde ser roubado, também não 
pôde ser constrangido quem é incapaz de manifestar 
a sua vontade em geral ou segundo a direcção de 
que se trata. Ninguém falará era livre manifestação 
da convicção religiosa, em livre exercício do direito 
político de eleger e de votar, e consequentemente 
em oífensa de taes bens com relação a creanças 
envoltas em cueiros. 

A sequestração da liberdade suppõe egualmente 
que a pessoa atacada é capaz, por si ou pedindo o 
auxilio de outrem, de mover-se no espaço ; o indi
víduo accommettído de um espasmo, ou mergulhado 
em profundo somno, o menino surdo de nascença e 
que não pode fazer-se entender por signaes, não 
pôde ser privado da sua liberdade. 

E' bem diverso o caso no rajdo de homem. 
IV.— Os meios, pelos quaes a liberdade pôde 

ser ofFendida, são: 
1.°, a violência, isto é, o emprego de força phy-

sica para sobrepujar uma resistência relevante, quer 
seja esta opposta por um indivíduo, quer por um 
objecto. A violência é sempre acção violenta sobre 
a matéria, é sempre meio material, e nunca, consi
derada em si, acção sobre a vontade ou coacção. 
Sem duvida, a violência deve ser meio para fim 
isto é, deve servir para influenciar o exercício da 
vontade da pessoa a violentar; mas não deixa por 
isso de ser força physíca brutal. Assim, a violência 
pôde ser applícada immediatamente contra o corpo 
da pessoa que se quer violentar (violência á pessoa), 
e pôde dirigir-se ao seu fim mediatamente (violência 
contra a pessoa). Isto é possível: 1.", pela violência 
feita a terceiros, por exemplo, ao conductor do cego; 
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96 TEATADO DE DIEEITO. PENAL 

2.**, por violência feita a cousas, por exemplo, des
truição de um passadiço, de uma .carruagem de 
viagem, subtracção dos remos de um barco, tirar 
dos gonzos portas e janellas para obrigar os mora
dores a largar Ç-). A violência è irresistivel 
(art. 52 do C. p.), quando impossivel é oppor-lhe 
resistência. 

2.° A ameaça, isto é, a perspectiva • de um mal 
que supprima ou restrinja a livre marifestação da 
vontade. Como mal pôde ser considerada' a cobrança 
judicial de uma divida, a denuncia dada ao minis
tério publico, uma communicação ao parente, uma 
publicação pela imprensa etc. Considerada em si, 
a causação do mal pôde ser conforme- ou contraria 
ao direito; a promessa de uma acção punivel é 
apenas uma das espécies da aineaça. A moda
lidade mais grave é a ameaça de um perigo actual 
para o corpo ou vida. Não é necessário que a 
ameaça seja séria, isto é, que-quem a faz pre
tenda executal-a ou que a execução seja possivel 
(ameaçar enfeitiçar, ameaçar com uma arma descar
regada) ; ella, porém, deve parecer séria ao ameaçado, 
de sorte que seja apropriada a actuar sobre a reso
lução d'este, e o agente deve ter consciência de 
que a sua ameaça produz tal eíFeitó. Também a 
ameaça deve ser sempre dirigida contra a pessoa, 
cuja liberdade se pretende coagir, deve ser desti
nada e própria a influenciar o exercício de sua 
vontade; mas não é necessário que o mal, destinado 
a exercer tal influencia, aífecte immediatamente a 
pessoa de que se trata,—pôde ser dirigido contra 
cousas. A ameaça pode ser enunciada expressa
mente ou por gestos (levantar o braço, apontar a 

(') Também nestes dois casos deve a violência ser sentida physi 
camente pelo constrangido (dec. do Trib. do Imp. de 9 de Abril de 90, 
20, 364). 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRIMES E DEUCTOS CONTRA A LIBEEDABE 97 

arma etc) . A possibiKdade da fuga ou da resistência 
não exclue a idéa de ameaça (^). 

3.°—O artificio ('), o qual consiste em enganar 
outrem sobre a importância da acção como causa, e 
portanto em suscitar ou alimentar um erro em outrem, 
phantasiando-se, desfigurando-se ou supprimindo-se 
factos. Também o artificio pôde ser dirigido contra 
terceiros ; pôde, por exemplo, induzindo em erro o 
funccionario publico ou o director de um hospício 
de alienados, servir de meio para a seqüestrarão da 
liberdade (*). 

§ 98. — Historia dos crimes contra a liberdade 

LiTTERATURA sobre o trafico de escravos. Gareis, 
HV., 29, 553. Fuld, GS., 429, 35, v. Martitz, ArcMv für 
ò^enü. Èecht, 19, 3. Leutner, Der Schwartze Koãex (o tra
fico de escravos africanos, o acto geral de Bruxellas de 
2 de Julho de 1890 e o plano das suas medidas para a 
repres^ío do trafico criminoso, 1891). 

I.—A concepção dos crimes contra a liberdade 
que acabamos de expor, e sobretudo o preciso assi-
gnalamento da liberdade individual como bem juri-

(*) Cumpre lembrar que a violência, quando está, em perspectiva 
a sua continuação, constitue ao mesmo tempo uma ameaça. 

(5) Não se distingue essencialmente da fraude e do ardil. Não 
pensa assim Olshausen, ? 234, 2. 

(*) Suscitam dificuldades o torpor, a embriaguez, a nareotisação, 
a hypnotisação etc. Taes meios são considerados sempre como artifieios 
por Hâlschner, 2.°, 243, Olshausen, ? 234, 5, Schütze, 417, nota 9?, e 
sempre como violências por Binding, Normen, 2°, 526, nota 755, Herbst, 
G A, 26.°, 4Í», V. Lilienthal, Z, 7.°, 373, v. Meyer, 584, nota 18. Correcto 
é somente distinguir entre o estado de torpor produzido por violência 
(golpo sobre a cabeça), por ameaça (coagir a aspirar chloroformio) e o que 
é produzido mediante artificio (engano sobre o eflEeito). Neste sentido 
também Schnabel, 30. 

T. II 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 TRATADO DE DIREITO PENAL 

dieo do cidadão, são essencialmente de origem mo
derna. O erimen vis dos Romanos, com que a legis
lação se occupou desde o fim da Republica em 
razão das commoções internas (lei Plotia, 665 a. u., 
as leis de Pompeu, César, Augusto), apezar da dis-
tincçãó vacillante entre a vis publica e a vis privata. 
teve sempre caracter politico; por sua natureza in
tima, é perturbação da ordem publica, ainda quando 
o attentado se dirija contra particulares. Outro tanto 
póde-se dizer da, violatio pacis publicce do direito 
allemão. A' Carolina é estranha a idéa do crime 
contra a liberdade, e o direito commum não foi além 
de uma incertissima e confusa applicação do erimen 
vis {"). 

O direito romano posterior (C. 9, 5, de privatis 
carceribus inhibendis, Zeno, 486) considerou a seques-
tração como offensa aos direitos soberanos do Estado 
e deste modo influenciou a legislação territorial da 
AUemanha até muito depois dê entrado o século XIX 
(a Thereziana fala ainda em cárcere privado). 

No direito romano o rapto de homem fplagiiimj 
s<5 se tornou crime independente, quando uma lex 
Fobia, (D.-48, 15, C, 9, 20), decretada depois da 
guerra federal, comminou pena especial contra a re-
ducção de pessoa livre á escravidão ou do escravo ao 
poder do delinqüente. Constituições imperiaes pos
teriores aggravaram as penas a principio brandas; 
Constantino comminou mesmo a pena de morte. A 
edade média allemã já punia o rapto de homem nas 
leis barbaras (por lex Rib., 16, vender para 
além das fronteiras), impondo o wergeld em toda a 
sua plenitude ou mesmo um múltiplo do wergeld, e 

(*>) Sobre o crime de «assuada ou força simples» em Portugal 
ver a Ord. AíF., 1. 5. tit. 45, Man., t. 51, Phil., tít. 45, e o interessante 
commentario de M. Freire ao t. 16 do seu C. Crim. Sobre cárcere pri
vado, a Oíd. Aff. 1. 5, t. 92, Man., t. 68, Phil,, t, 95. íf. do trad. 
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posteriormente também a pena de morte, pois as 
fontes ora equiparavam o capturar homem ao homi-
cidio (Esp. da Sax., II, 13, õ), ora designavam e 
tratavam esse crime como furto gravissimo (Esp. 
da Suab., 227). No silencio da Carolina o direito 
commum teve de voltar ao direito romano, mas in-
dividualisou de um lado o rapto de infante, e de 
outro a alliciação ou plagium militare, como casos 
qualificados, e ás mais das vezes ameaçados com a 
pena de morte. Faltou porém uma clara concepção 
de principies até depois de começado o século pas
sado; ainda J. S. F. Bõhmer (e egualmente o di
reito bávaro de 1751) tratava o rapto de homem 
como caso de furto. 

II . — Assignala uma nova orientação o Allg. 
Landrecht prussiano, art. 1677 : «quem detiver por 
violência, seqüestrar ou forçar um homem a fazer 
alguma cousa contra a sua vontade » Desfarte 
e de accordo com a concepção da primitiva edade 
média allemã (o ligare das leis barbaras), não só 
consideravam-se a detenção e actos análogos como 
attentados contra a liberdade do indivíduo (cap. 13 
—« das offensas á liberdade »), senão também fir
mou-se claramente pela primeira vez a idéa do 
constrangimento. O movimento scientifico (Grolmànn, 
Feuerbach, Tittmann) obedeceu a este impulso, e 
assim a separação entre o bem jurídico da «liberdade 
individual» e o da «paz publica» ficou sendo uma 
acquisição imper-eeivel para a legislação moderna. 

III . — A campanha contra o trafico de escravos 
negros nos mares públicos {Ia iraite des noirs) co
meçou pelos fins do século passado (Wilberforce, 1759-
1833) e foi iniciada pela Inglaterra mediante tra
tados e leis (cessação do trafico pela lei de 1807, 
cessação da escravidão pela lei rie 1833, em vigor 
desde 1843). Nos congressos de Vienna, 1814-1815, 
e de Verona, 1822, as potências ahi representadas 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 TEATADO DE DIREITO PENAL 

declararam que o trafico de escravos era oíFensivo 
ao direito internacional da Europa; mas apenas al
guns estados deram a esta declaração a necessária 
sancção por meio ds disposições penaes, como a 
Áustria pelo decreto de 1826 (art. 95 do C. p. de 
1852), a França pela lei de 4 de Março de 1851. 
Veio dar novo impulso ao movimento o tratado de 
quintupla alliança de 20 de Dezembro de 1841 
concluido entre a Inglaterra, a França, a Rússia, a 
Áustria, e a Prússia, mas não ratificado pela França, 
ao qual adherio o Império da Allemanha, substi
tuindo a Prússia, pelo tratado de 20 de Março de 
1877 celebrado com a Inglaterra. Entraram também 
a exercer a sua actividade legislativa os Estados da 
Allemanha; a ordenança prussiana de 8 de Julho 
de 1844, as leis de Bremen, Hamburgo e Lübeck 
(1837), do Mecklenburg-Schwerin (1846), do Olden-
burg (1876) comminaram contra o trafico penas em 
parte realmente severas. Pelo acto de Berlin 
relativo ao estado do Congo de 26 de Fevereiro de 
1885 e especialmente pelo acto geral de Bruxellas 
de 2 de Julho de 1890 a campanha foi levada dos 
mares públicos ao continente africano afim de ata
car-se o trafico nas suas raizes — a caçada de es
cravos. 

O direito allemão em vigor (̂ ) não oíferece o 
necessário apoio para a luta contra o trafico. As leis 
territoriaes acima mencionadas não tem applicação 
nos paizes sob o protectorado da Allemanha. O di
reito autonomico de regulamentação em matéria penal 
que compete ao imperador e ao chanceller do Im
pério com relação aos territórios sob o protectorado 

(*) Sobre a legislação estrangeira coiis. o confronto organisado na 
secção colonial do ministério das relações exteriores (1891). Accrescen-
tem-se a lei turca de 4 e 16 de Dezembro de 1889 e a belga de 3 de 
Julho de 1893, 
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(§ 16, nota 4) é completamente insufficiente. O facto 
do Lr;;(ico níio incide no art. 2oõ do C. p. E' porém 
a seguinte circunistancia que sobretudo impede o 
procedimento criminal contra a caçada de escravos : 
o facto passa-se no interior da África, é portanto 
praticado no estrangeiro e só sob certas condições 
pode ser punido no paiz (§ 12, IV). Assim não só 
se faz sentir a necessidade de uma lei imperial es-
peci;d, como está de antemão indicada a sua matéria. 
E' ]»ara lamentar qne o projecto ofíicial de 1S9U-
ISü l . apezar dos seus uTaves defeitos technicos. não 
tenha sido convertido em lei (*). 

§ 99 — Do c o n s t r a n g i m e n t o 

LiTTERATURA. — Gever. H H., 3." 567. Hálscliner, 
2.°, 118. —Ao n. V, Hilsé, G A., ol.% 277; Meves, G A. 
40.° 265: Stieda. HSt, 4.°, 690 : Bouinger, Die Beistrafv,ng 
ães ArheiUvertragHbruchs 189], p. 27 ; Lõwenfeld, Archio 
fiir sozldle Gcsetzgehav.g, 'ò.° 383 : Appelius, XG. 886. 

I. — Constrangimento, segundo o art. 240 do 
C. p., é a offensa da liberdade pessoal em uma deter
minada direcção da sua manifestação; é portanto a 
coacção exercida mediante violência ou a ameaça de 
um crime ou delicto para obrigar alguém a praticar 
ou a deixar de praticar uma certa acção, ou a to
lerar que tal acção seja praticada. A tolerância é 
uma espécie da abstenção ; na idéa genérica da abs
tenção comprehendem-se a tolerância e a abstenção 
em sentido estricto, as _quaes se distinguem em que 
esta assenta sobre a vontade, e aquella sobre a ne
cessidade. Assim a abstenção, mas não a tolerância, 
suppõe uma resolução, embora coacta (coacção para 

C) E' a lei de 28 Julho de 1895 {beir. die Bentrafung des 
Sklavenraubes und des Sklavenhandels). N. do trad. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1Ò2 TRATADO Í)E DIREITO PEXAÍ, 

ouvir proposições impudicas). Nestes delictos a exi
gência da queixa foi abolida pela Norella de 1876. 

II. — Segundo a lei, os ineios para o emprego 
do constrangimento são: 

l .o—a violência (§ 97, IV, 1.°); 
2.° — a ameaça (§ 97, IV, 2°) e, na verdade, 

a ameaça de um crime ou delicto. 
Além da violência e da ameaça, a lei não men

cionou como meio adequado o artificio. Não se pode 
pois considerar como bastante para dar-se o con
strangimento o emprego de artificio. A' sujeição da 
vontade não eqüivale de um modo absoluto a ca
ptação do consentimento, á subjugação o engano. 

III . — O constrangimento só é punivel, quando 
illegal, isto é, quando o objectivo do constrangimento 
ou o meio empregado ou um e outro são injuridicos. 
Assim o constrangimento só deixa de ser illegal, 
quando o agente estava autorisado não só {!.) a 
exigir a acção, a abstenção ou a tolerância em questão, 
senão também (2.°) a empregar o meio coactivo de 
que fez uso, e portanto a empregar a violência ou 
a fazer a ameaça de actos, que, sendo praticados 
sem uma autorisação especial, constituiriam crimes 
ou delictos (^). Pôde pois incorrer nas penas da lei 
o constrangimento para a abstenção de uma acção 
immoral e até de uma acção punivel (*). 

O De accordo a opinião commum. Jíeste sentido, por exemplo, 
Olshausen, | 240, bem como a jurisprudência firmemente estabelecida 
do Trib. do Imp. ; e também em substancia Kronnecker, GS., 32.°, 
60 e Z, 3." 368. Contra, Bruck, 57, e .Tohn, Z, 1.°, 222, que apenas 
referem o «illegalmente» da lei aos fins do constrangimento. O caso do 
constrangimento é muito diverso do da extorsüo (C. p. õ-53, adiante 
§ 140), em que qualquer ameaça basta, e portanto a ameaça dê males 
que o promittente tem o direito de causar. 

(•) Segundo as regras da grammatica, o «illegalmente» do art. 240 
do C. p. ali. (que qualifica o constrangimento) refere-se aos meios de 
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CoiRO O iegislador conteTr.pla excepcionalmente 
no art. 240 a illepilidarie co-no circuinstancia con-
slitutirti do delicio, si o nírente suppõe erronea-
nicnte scv legai o acto, fica isento de pena (§ 40, 
nota 4^) ; mas não o necessnrio que tenha conhe
cimento de serem os actos por elle promettidos pu-
niveis como crimes ou delictos. 

IV.— O constra,ngimento consuma-se, segundo 
o C. ]). (of, cod. territoriacs variavam), com a acção, 
a abstenção ou a tolerância coagida. A tentati\'a c 

coacçüo; rna.s Kronnecker e John ponderam que. corr. quanto se possa 
distinguir entre a violência illegal c a não illegal, não se pode fazer a 
mesma distincção quanto á « ameaça de um crime ou delicto » 
que é sempre iniuridica. D"ahi concluio Kronnecker que o «illegalmente» 
refere-se somente á viclencia, ao passo que John e outros entendem 
que esse advérbio refere-se aos fins do constrangimento. Segundo a 
opinião commum, o caracter delictuoso do constrangimento está na 
illegalidade dos meios coactivos que foram empregados, pouco impor
tando para a existência do delicto que a acção coagida seja ou não 
licita, punivel ou não punivel, proveitosa ou prejudicial ao constran
gido, ou mesmo que o forçador tenha direito ao acto a que coagio. A 
ameaça de um crime ou delicto não é necessariamente illegal, enten
dendo uns que a lei allude ao caracter objectivo da acção, e outros 
que da punibilidade da ameaça realisada não se segue que a ameaça 
não realisada seja punivel. O autor aceita uma e outra interpretação 
que na verdade não se excluem, admittindo que a illegalidade tanto 
pode estar no meio empregado como no fim a que tende a coacção. 

A illegalidade do constrangimento é excluída pela legitima defesa; 
fora deste caso, não se pode considerar isento de pena o constrangi
mento que tenha por fim impedir um acto illegal ou mesmo punivel. 
Assim, segundo H. Meyer, é constrangimento punivel impedir por 
meio de violência que alguém se suicide. Em semelhantes casos porém, 
observa Olshausen (g 240, 11 e 12), faltará freqüentemente a con
sciência da illegalidade, que é necessária para a existência do dolo no 
delicto em questão.—No nosso direito (art. 180 do C. p;) ambas as ques
tões encontram fácil solução na cláusula — «já impedindo de fazer o que 
a lei permitte, já obrigando a fazer o que ella não mandar). N. do trad. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 TRATADO DE DIEEITO PENAL 

punivel, e começa com o emprego da violência ou 
da ameaça, como meio para obrigar á pratica da 
acção, á abstenção ou á tolerância. 

Penas: encarceramento até um anno ou multa 
até 600 marcos, 

V.— A liberdade de trabalho, como faculdade 
de concluir ou desfazer contractos livremente em 
matéria de trabalho, envolve a liberdade de concer
tarem-se os individuos entre si para procederem em 
commum de certo modo. De accordo com este prin
cipio a legislação da segunda metade do século XIX 
(lei sobre a industria, art. 152) reconheceu a liber
dade de coalisão e abolio as penas que anteriormente 
tinham sido comminadas contra taes concertos; su
jeitou, porém, a penas especiaes a coacção para 
obrigar alguém a tomar parte em uma coalisão 
(mas não para obstar que alguém nella tome parte), 
bem como a coacção para impedir que alguém saia 
da coalisão (mas não para obrigar a que nella per
maneça) . 

O art. 153 da lei sobre a industria dispõe: 
« quem, por coacção á pessoa, por ameaças, Injurias 
(C. p., art. 185 a 187) ou declaração de interdicção, 
determinar ou tentar determinar outrem a tomar 
parte em coalisôes ou a prestar obediência a coa-
lisões, que tenham por fim a obtenção de maior 
salário ou de melhores condições de trabalho, prin
cipalmente mediante a suspensão do trabalho ou a 
despedida de trabalhadores, ou quem por eguaes 
meios impedir ou tentar impedir que alguém se 
retire de taes coalisôes, será punido com a pena 
de encarceramento até 3 mezes, si a lei penal 
ordinária não comminar pena mais grave». 

Como se vê, a lei trata formalmente em pé de 
egualdade os patrões e os operários. E' necessário 
que a coacção seja feita á pessoa, não bastam vio
lências contra as cousas, como a destruição de 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRIMES. E DELICTOS COXTRA A LIBERDADE 105 

instrumentos, o entulliamento de ";)Oços. A lei amplia 
os meios adequados á [iratica do constrangimento ; 
mas neste numeru nílo entram os iiicios que tenham 
sido ajustados pelos interessados, como muitas, perda 
da qualidade de sócio etc. A }'>cna da tentativa é 
a mesma do crime consumado. O Rcicliüag rejeitou 
com razão as comminações pcnaes do proj. de 1890, 
que eram muito mais rigorosas e sem imparciali
dade recahiam somente sobre os operários. 

§ 100. — D a sequestração da l iberdade 

LiTTEEATUKA. — Gcver. HH. 39. 587 : Hálschner, 
29, 133. 

I. — Sequest7'ação da liberdade é a suppressão 
completa, comquanto transitória, da liberdade de 
locomoção, e portanto da faculdade de escolher o 
logar de residência, o que presuppõe a possibilidade 
de movimento (§ 97). Distingue-se do constran
gimento em que não é coacção para a pratica de uma 
acção determinada, ou para uma determinada abs
tenção ou tolerância (*). 

(*) jSTão se pode pois reduzir o facto constitutivo deste delicto á 
prisão ou detenção illegal de uma pessoa em um logar dado. ü in
teresse que o direito nesta parte protege é o «da livre locomoção e 
livre escolha da residência»: tão punivel é, sob este ponto de vista, a, 
detenção de um indivíduo em um logar determinado, quanto, por 
exemplo, a sua remoção forçada de um logar para outro e qualquer 
outro attentado contra a livre disposição da pessoa no concernente á 
sua locomoção e residência. Assim o art. 239 do C. p. ali., depois de 
mencionar o encarceramento, acerescenta a cláusula geral —ou privar 
alguém por outro modo da liberdade individual.— Não pertencem 
porém a esta categoria de delictos os actos que, como bem observa 
Merkel, excluem, não uma determinada manifestação da vontade 
naquelle sentido, mus a liberdade mesma de deliberar — por exemplo, 
causar a embriaguez completa de alguém. N. do trad. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 TEATADO DE DEBÈITO l»ElfAL 

De accordo com o desenvolvimento histórico 
do crime, a lei (art. 239 do C. p.) individualisa 
como caso principal a prisão, isto é, a detenção em 
um recinto, seja por meios mechanicos, seja me
diante suscitação ou utilisação de idéas que tolham 
a locomoção (medo, vergonha, sugestão hypnotica). 
Não importa que o logar tenha uma ou mais sahidas, 
si estas (como o agente sabe) são desconhecidas ao 
preso ou acham-se guardadas pelo agente ou pelos 
seus auxiliares. Como casos de sequestração da 
liberda^de podem ser apontados: a detenção em 
um hospício de alienados, em um claustrò, em um 
bordel, o facto de amarrar e de encadear, de tirar 
a escada por onde alguém desceu a um poço pro
fundo, de pôr era estado de torpor ou em estado 
hypnotico. Também é circumstancia constitutiva 
deste crime a illegalidade ; é pois necessário que o 
agente tenha consciência de que o acto é illegal 
(I 49, nota 4.*). 

• II . — O C. p. não enumera no art. 239, como 
fez na definição do constrangimento, os meios ade? 
quados á pratica do crime em questão. D'ahi se
gue-se que não só a violência ou a ameaça de um 
crime ou delicto, senão também todos os meios em 
geral apropriados a influir sobre a liberdade de 
acção de outrem, são adequados para a sequestração 
da liberdade. Isto é especialmente verdade a re
speito do artificio (§ 97). Somente quando o pro
cedimento do indivíduo privado de liberdade apre
senta-se como acto seu, livre e doloso, é claro que 
não se trata mais de um crime. 

O crime consuma-se com a suppressão da liber
dade. A sequestração prolongada é crime continuo. 
A prescripção não pôde pois começar a correr 
senão depois que tal situação tenha cessado (§ 77, 
nota 4."}. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CKIMES E DELICTOS COXTKA A LIBERDADE 107 

I I I . — Penas : 
a) no caso simples, cncarccramento de um dia 

até 5 .'unids ; 
h) si a seq-iiestração prolongou-se por mais de 

uma semana, ou si do íacto mesmo da sequestra(;ão 
ou do tr;itamcnto dado á YÍctim;i, durante essa situa-
çfio, resultou uma gra^-e oílensa pli3^siea, reclusão 
até 10 annos; occorrendo circumstancias attenuanles, 
encarceramento por tempo não inferior a um mez ; 

c) si das circumstancias mencionadas sob b 
resultou a, morte do ofíendido, reclusão por tempo 
não inferior a o annos; occorrendo circumstancias 
attenuantes, encarceramento não inferior a 3 mezes. 

r\os casos mencionados sob as lettras b e c 
a tentativa é punivel, quando o resultado (morte 
ou oííensa phj-sica) proveio da acção tentada (§ 45, 
nota 8.-''). 

§ 101. — I I I . B o r a p t o de h o m e m 

LiTTERATURA. — Doboelmann, De erimme plaf/ii, 
1S66; Hálschuer, 2.", 137 ; Knitschky, G S., 44.°, 249. 

I. — Rapto de homem é a usurpação de poder 
physico immediato sobre um homem. No facto de 
apoderar-se o agente de um homem está a diífe-
rença entre o rapto de homem e a exposição (§ 91); 
o primeiro delicto é offensa da liberdade, o segundo 
periclitação da vida. O crime em questão compre-
hende dois casos: 1.°, o rapto de homem propria
mente di to; 2.°, o rapto de menor (*). 

(") Menschenrauh, crime correspondente ao plagium dos Roma
nos (D. 48, 15, C. 9, 20), que consistia na reducçSo de pessoa livre á 
escravidão e no furto de escravo. Sendo inapplicaveis ás novas rela
ções as disposições do direito romano sobre o plagium, Feuerbach. 
baseando-se no recessmn imperii de 1512, ampliou o conceito deste 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 TEATADO DE DIEErrO PENAL 

II. — Dá-se o rapto de homem. propriamente 
dito (art, 234), quando alguém, por violência, ameaça 
ou artificio, apodera-se de um homem para deixal-o 
ao abandono (§ 91) (^), ou para reduzil-o á escra
vidão ou servidão, ou para sujeital-o ao serviço 
militar ou maritimo estrangeiro ("). 

crime e assim o definio: « o facto de apossar-se alguém illegalmente 
(por artificio ou violência) de um homem, no intui*o de dispor delle 
arbitrariamente para um fim qualquer » (isto é, no intuito de « collocar 
o raptado em uma situação em que dependa do arbítrio alheio »). 
Com esta generalidade o crime comprehendia a escravidão, a servidão, 
a alliciação, e « delle se podiam fazer culpados os saltimbancos, os 
mendigos, que furtassem meninos para empregal-os nas suas artes ou 
com elles mendigar, os que furtassem os filhos de bereges para collo-
cal-os em institutos orthodoxos, os roubadores, que raptassem homens 
para extorquir o preço do resgate etc. » (Trat., § 252 e seg.) O rapto 
de homem e o rapto de menor, derivados assim do plagium, figuravam 
nos cod. territoriaes da Allemanha, inclusive o prussiano, donde pas
saram para o C. p. imp. N. do trad. 

C") Jn hülfioser Lage auszusetzen. E' difficil, diz Geyer, exco-
gitar um caso em que, a não ser por expatriação, um homem, que 
não é incapaz de valer-se pela sua edade juvenil, debilidade ou enfer
midade (pois neste caso dar-se-hia o crime do art. 221 do C. p.), pôde 
ser considerado como deixado ao abandono. Goltdammer figura o 
caso de ter logar o abandono nas montanhas, cujas sabidas o abando
nado ignora, e, segundo parece, exige em geral, perigo para a pessoa 
ou para a vida. Mais correctamente explica Hàlschner que uma 
pessoa se acha em estado de abandono no sentido da lei, quando é 
levado para fora da pátria, do logar onde encontrava os meios de 
subsistência, e é abandonado em outro donde a volta á pátria lhe é 
impossível, pelo menos temporariamente. Em todo caso a idéa é 
vaga e ampla e não se explica por que razão o abandono de um 
adulto, que não-é-débil nem^enfèrmo, "deva ser punido como a expo
sição de um infante, de uma pessoa débil ou enferma, ainda quando 
dessa exposição resulta uma grave offensa physica I (H H., 3.°, 601j. 
N . do trad. 

(«) Segundo Olshausen (§ 234, 8), o vocábulo «estrangeiro», de 
que a lei se serve, contrapõe-se a « paiz natal », pelo que o crime 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CEIMES E DELICTOS COXTEA A LIBERDADE 109 

A intenção (no sentido de motivo) Ç-) declarada 
na lei é circumstancia constitutiva do crime. Fins 
equivalentes, como, por exemplo, a entrega do ra
ptado a um bando de ciganos ou a uma companhia 
de saltimbancos, não bastam. O crime consuma-se 
com a obtenção (positiva) do dominio sobre o ra
ptado ; a tentativa começa com o attentado ( nega
tivo) contra a liberdade individual. O rapto de homem 
é crime continuo, dura emquanto se prolonga o do
minio obtido; n'esta conformidade determina-se o 
começo da prescripção. 

Penas: reclusão de um até 15 annos. 
III.— Dá-se rapto de menor (art. 235), quando 

alguém, por violência, ameaça ou artificio, subtrae 
um menor a seus pães (̂ ) ou a seu tutor. Atacada 
é a liberdade individual do menor; mas a faculdade 
de dispor do bem jurídico em questão não pertence 
ao menor, e sim aos pães ou ao tutor. Assim o con
sentimento d'estes exclue a illegalidade do facto, ao 
passo que o do menor é indifferente. Si o menor 
mesmo foge, não se dá rapto. A menoridade deter
mina-se segundo a nacionalidade do raptado, ou, si 
elle não a tem, segundo o direito privado do Estado 
onde reside {^). 

pode ser commettido mesrno na Allemanha. Também não é neces
sário que (I o serviço militar ou maritimo estrangeiro » seja o de um 
Estado: o crime é freqüentemente commettido, sujeitando-se mari
nheiros da marinha imperial ao serviço de um navio mercante estran
geiro, í í . do trad. 

(») Em sentido contrario Binding, Norrnen, 2.", 602, Olshausen, 
? 234, 6. 

('•') Inclusive os pães adoptivos ou de creação, mas não os avós 
ou o sogro e a sosrra. 

C) Alguns criminalistas (notavelmente Olshausen, § 235) con
sideram o rapto de menor como crime que propriamente se dirige contra 
M o direito de educação e de inspecção» pertencente aos pães e tutores, 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 TRATADO Í)E DIREITO P E N A Í 

Também podem ser autores os pães (legítimos 
ou naturaes) e o tutor do menor, quando lhes é re
tirada a vigilância sobre este ou essa vigilância não 
lhes compete exclusivamente. 

O rapto de menor consuma-se, logo que cessa 
o poder de quem d'elle está legitimamente investido 
e se firma um poder estranho (^); a tentativa co
meça com a primeira d'estas duas phases. 

Penas: normalmente, encarceramento ; si o 
agente pratica o facto na intenção (no sentido de 
motivo) de servir-se do menor para a mendici-
dade ou para fins lucrativos (isto é, tendentes á 
obtenção de proventos pecuniários) ou immoraes, re
clusão até 10 annos. O menor não pôde ser punido 
como cúmplice; é pois isenta de pena a assistência 
que elle preste para o seu próprio rapto. 

razão por que é indifferente o consentimento do menor; d'ahi concluem 
que o crime se consuma desde que o menor é subtrahido ao poder dos 
pães ou tutores, embora não fique sujeito a outro poder. O autor com 
a opinião comix^um e de accordo com o tit. 18 do C. p. ali., a collo-
cação do rapto de .menor em seguida ao rapto de homem e a própria 
denominação do delicio, o classifica como attentado contra a liberdade, 
e entende ser necessário tanto no rapto de menor como no de homem 
que o delinqüente se apodere da pes.soa raptada, e portanto que a an
terior relação de dependência seja substituida por uma nova. «Sem se 
estabelecer uma nova dependência, diz no mesmo sentido Knitschky, 
só se poderia dar instigação ou assistência para uma fuga cue não é 
punivel». í í . d o trad. 

(*) Contra a exigência de que se firme o poder do agente pro
nunciam-se sem razão o Trib. do Imp. nas dec. de 27 e 30 de Nov. 
de 88, 18.°, 273,"Merkel, 313, Olshaüsen, § 235, 1. A favor d'esta exi
gência niilita a equiparação com o rapto de mulher (^ 103). N'este 
sentido é a opinão predominante. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



m—CRIMES E DELICTOS CONTRA A LIBERDADE 
SEXUAL E O SENTIMENTO MORAL 

§ 102. — Considerações geraes 

LiTTERATURA. Bruüner, 29, 658; v. Wácliter, mo-
nograpliias, 1835 ; Binding, Z, 2?̂  450, e Normen, 1?, 196; 
Kohler, Z, 7?. 47; Hálschner, 29, 220 o 683; Genneth, 
Z, 11, 315 ; Weisbrod, Die Siülichlceiisverhrechen vor dem 
(resetz, exame hisíorico e critico, 1891 ; Precone, 
Dei reati contra ü buon nostum^e, li>92 ; Porret, Les écrits 
contre les mmurs, 1891 ; Schauer, Zavi Begriff der unznch-
tiffen Schvift, coutribuição para o esclarecimento do art. 184 
do C. p., 1893, Stooss. Grundzüge, 29, 209 ; Mainzer, Die 
Ehe im deutschen Beichfistrafrecht, 1894.. —. Sobre o. con
cubinato, Harburger, Z, 49, 499 e a respeito d'este tra
balho Rosenbiatt, Z, 59, 272. 

I.— A moralidade sexual, isto é, a observância 
dos limites traçados pelo costume de cada epocha ao 
commercio sexual, não é bem jurídico, não é inter
esse da coliectividade juridicamente protegido por 
amor d'elle mesmo; pelo menos não o é segundo a 
nossa moderna concepção. O Estado christão abrio 
caminho ás relações sexuaes pelo instituto do casa
mento e só presta atteução ás relações sexuaes fóra 
do casamento, quando e em tanto quanto se dá in-

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 TEATADO DE DIEEITO PENAL 

vasâo, que importe oíFensa ou perigo, no circulo ju
rídico dos individuos (̂ ). 

Isto pôde dar-se em duas direcções. 
1."* Antes de tudo, ?Í livre disposição ãu-própria 

pessoa no tocante ao eommercio sexual pede protecção 
jurídica. E' este um interesse absolutamente espe
cial, que muito de perto se relaciona com o bem 
jurídico da liberdade, e, em razão da importância 
social da vida sexual, se liga intimanente com a 
honra, bem como, em razão da sua importância phy-
siologica (principalmente para a mulher, muito menos 
para o homem) liga-se também com a integridade 
corporal. 

O rapto serve de transição entre os crimes 
contra a liberdade e os crimes contra a moralidade. 
O caso typico é o estupro. A' violência porém eqüi
vale o abuso da influencia resultante de relações es-
peciaes, bem como o aproveitamento do erro ou da 
inexperiência da victima (seducção). 

2.° Além da liberdade sexual, a lei protege o 
sentimento moral do individuo (isto é, idéas moraes 
associadas com o sentimento) contra a oíFensa resul
tante de acções de outrem impudicas e escanda
losas (^). 

II .— A affinidade dos dois bens jurídicos, «li
berdade sexual» e «sentimento moral», e a homo
geneidade das acções que oíFendem um e outro jus-

(') E ' certo que o legislador, especialmente em relação á libi-
dinagem contra a natureza, vae muitas vezes além d'este ponto de 
vista; mas essas invasões de caracter duvidoso em um terreno estranho 
ao direito não podem abalar a concepção exposta no texto. A favor 
d'ella ver especialmente Precone e Mainzer, 37. — A «moralidade pu
blica » (Hâlschner, 2.°, 683) não é mais do que o sentimento moral de 
uma pluralidade indeterminada de individuos (equivocamente v. 
Meyer, 974). 

{*) Contra (de um modo equivoco) Scholl, Z, 13.°, 279. 
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fificam a Teunião d:e todos os crimes contra a mo
ralidade em um só grupo. 

A pratica de uma acçào impudica é a base 
commum aos crimes d'este grupo. Como tal consi
dera-se toda acção que gravemente offende o de
coro no tocante ás relações entre os sexos, que 
grosseiramente excede os limites que o costume do
minante traça a taes relações. Como espécies da 
acção impudica podem figurar, de um lado, a copula, 
isto é, a união natural das partes genitaes, e, de 
outro, actos análogos á copula, isto é, os que tendem 
á satisfação do instincto sexual de um modo análogo 
ao coito. Si a acção porém não tem caracter sexual, 
não se pôde qualificala de impudica, apezar de ser 
gravemente offensiva do decoro (do pudor); por 
exemplo, banhar-se nu, desnudar-se a mulher para 
servir de modelo ao artista. Si se pôde ver nas 
descripções, nas representações artísticas ou scienti-
ficas um acto impudico, depende de concorrerem os 
caracteres objectivos e subjectivos da idéa; tal nunca 
succede na verdadeira arte, como na verdadeira 
sciencia, embora a pruderie se escandalise ou a las
cívia d'ellas abuse para os seus fins (§ 108). 

III.—As intuições relativas á attitude do poder 
repressivo do Estado em face das offensas contra a 
moralidade tem passado em diversas epochas e entre 
diversos povos por numerosas transformações. 

Abstracção feita de algumas disposições isoladas, 
o direito romano deixou até o século VIII da cidade 
ao poder do pater-familias e ás notas censorias a 
repressão dos delictos contra a moralidade. Só quando 
a corrupção dos costumes, que se generalisou em 
conseqüência do celibato e da repugnância á pro-
creação, ameaçou destruir os fundamentos do Estado, 
a lex Julia de adulteriis coercendis (D., 48, 5, C, 9, 9) 
decretada em 736 a. u. sobretudo a bem do interesse 
publico, comminou penas contra certo numero de 
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114 TEATADO DE DIREITO PENAi 

«rim«s ofíensivos- dos bons costupies, nomeadamente 
o adulterium, o stuprum, o lenocinium e o mcestus. 
Designou-se como stuprum o coito não violento do 
homem com uma vir^o vel vidua honeste vivens, mas 
não o concubinato ou o commercio com uma me-
retriz. 

A' primitiva edade média allemS, ficou no es
sencial estranho o ponto de vista do interesse publico 
na punição dos dehctos contra a moralidade. O 
stuprum simples, como offensa á tutela, resgatava-se 
com uma multa paga á pessoa investida do poder 
tutelar; mas a pena de morte recahia sobre a 
mulher livre que dormisse com o seu servo. A con
cepção do direito canonico, que considerava a immo-
ralidade como peccado e com a máxima amplitude 
sujeitava á pena até os pensamentos e os desejos, 
não estava em condições de ter em conta as relações 
concretas e de fazer a luz sobre a natureza jurí
dica dos delictos contra a moralidade. Assim ex
plica-se a situação da edade média posterior com os 
seus bordeis não só tolerados, como reconhecidos e 
não raro investidos de direitos especiaes. 

Adoptando a concepção do direito canonico 
allemão, a Carolina comminou penas nos arts. 116 
e 123, dentre os crimes oíFensivos da moralidade, 
contra a sodomia, o incesto, o rapto, o estupro, o 
adultério, a bigamia e o lenocinio. Estas disposições 
foram completadas pelas leis imperiaes do século XVI, 
e especialmente pelas ordenanças policiaes de 1530, 
1548 e 1577, que puniam com multa ou prisão o 
stuprum voluntarium, a fornicatio fcum meretricej, o 
concubinato (viver em união illegitima), o facto de 
ter bordel ; accrescia a penitencia publica imposta 
pela Egreja ás mulheres deshonestadas, que esteve 
em uso até o século passado. 

O commercio entre christaos e judeus era tra-
trado, ainda no tempo do direito commum (ad instar 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRIMES E DELIOTOS CONTKA A LIBERDADE 115 

da edade média posterior) (^), interpretativamente 
como um caso de libidinagem contra a natureza 
(neste sentido Frõlich); mas, segundo o testemunho 
de Kock, Bõhmer e outros, cahira em esquecimento 
desde o século X V I I a pena capital neste delicto. 
Por outro lado a Toscana ainda lhe infligia pena grave 
em 1786. A legislação territorial do século XVI I 
e do século X V I I I exgotou-se em numerosas com-
minações penaes, ás mais das vezes baldadas, contra 
a immoralidade, ao passo que a jurisprudência es
forçava-se por attenuar consideravelmente as penas 
rigorosas da Carolina, impondo amplas limitações ás 
circumstancias constitutivas desses delictos. Assim 
exigia-se para a consummação do coito punivel 
(p. 51) a emissio seminis e em outros actos impu-
dicos a emmissio (o que Soden e outros impu
gnavam) . 

A enorme extensão das comminações penaes 
estabelecidas pela lei produzio um movimento reac-
cionario no curso do século XVII I sob a influencia 
da litteratura do periodo philosophico, a qual, repre
sentada principalmente por Voltaire, Homniel, Cella, 
Soden, Michaelis — mas com o protesto de Gmelin, 
Filangieri e outros — queria reduzir as penas dos 
delictos contra a moralidade a proporções tão dimi
nutas quanto possivel fosse, porquanto taes delictos 
não oíFendem a ninguém nem põem o Estado em 
perigo; e não raro insistia-se nesta asserçao, aliás 
pouco confirmada pela experiência, que a prole pro
duzida fora do casamento excede muito em vigor 
de corpo e de espirito ás «débeis e definhadas 
plantas)) que se geram no leito conjugai (*). 

O Esp. da Suab., 322, direito municipal de Augsburg (Osen-
brügen, Alam. Strafr., 279). 

(*) Cons. Hommel, Philosophinche Oedo.nken über das Krim. 
Recht, 1784, p. 121 e seg. 
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A pouco e pouco e com freqüentes vacillações 
a sciencia e a legislação conseguiram achar o ver
dadeiro ponto de vista na concepção e modo de 
tratar os dèíictos contra a moralidade. Este movi
mento não está de nenhuma fôrma concluido, e espe
cialmente é muito pouco satisfactorio o modo por que 
o C. p. imp. trata tanto a libidinagem contra a 
natureza como o lenocinio. A idéa directora deve 
ficar sendo esta: só as oíFensas á «liberdade sexual» 
ou ao «sentimento moral» podem dar occasião á in
tervenção do direito penal. 

A lei penal actual deixa geralmente impune o 
stuprum simples, isto é, o não aggravado commercio 
sexual fora do casamento. A disposição contida no 
art. 361, n, 6, do C. p. imp. o-ontra a prostituição 
de profissão visa somente fins concernentes á policia 
sanitária e á policia dos costumes. O concubinato 
porém é punivel — não segundo o direito imperial, 
mas segundo o direito de vários Estados f) — quando 
a continuada convivência sob o mesmo tecto dá 
causa a escândalo publico. Tendo sido regulada por 
lei imperial a «matéria» dos crimes contra a mora
lidade, torna-se pelo menos duvidosa a validade de 
taes disposições e mais acertado é contestal-a (") (*). 

(*) Em "Würtenberg, Baden, Hesse, Braunschweig, bem como 
na Baviera, segundo a lei de 20 de Março de 1882. 

(«) Egualmente v. Mever, 989, Olshausen, 13, cap. 2.°, Seuffert, 
C. p., 1.°, 101, V. 'Wàchter, 507; contra (a favor da liberdade da 
legislação estadual) Harburger, Z, 4.", 499. 

(•) Das numerosas disposições policiaes sobre a matéria em 
questão, que outr'ora vigoravam, restam ainda hoje as medidas contra 
o concubinato permittidus pela legislação de alguns Estados da Alle-
manha, entendendo-se porém que só se deve proceder no caso de es
cândalo publico e por causa delle. Essas medidas, diz O. Meyer 
(W V, 2.°, p. 4.55), são comminações penaes que devem ser applicadas 
pelos tribunaes. Dada a sentença, a autoridade policial fica autorizada 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRIMES E DELICTOS CONTRA A LIBERDADE 117 

§ 103.— Do rapto (de mulher) 

LiTTERATUEA. —Bruniier, 29, 666, Beürãge zur Lehre 
von den Yerbrechen gegen die FreiheÚ, 1806 ; v. Wâcliter, mo-
nographias, 1835; Geyer, HH ; Villnow, G A, 24^ 118; 
Hálschner, 29, 241. 

I.—Ao passo que o direito romano, ainda no 
tempo dos jnrisconsultos clássicos, punia somente o 
rapto como vis, Constantino, sob a influencia de 
intuições christães, comminou a pena de morte aggra-
vada (C, 9, 10) contra o raptus virginum, viduarum 
vel uxorum já equiparadas ás santimoniales. A edade 
média allemã distinguia dois casos: 1.°, o roubo de 
mulher, isto é, o rapto contra a vontade da raptada, 
ao qual juntou-se o estupro (d'ahi a exigência da 
honestidade); 2.% o rapto propriamente dito para o 
fim de casamento, o qual era punido, apezar do 
consentimento da mulher não emancipada, como 
oífensa ao poder tutelar, recahindo a pena tanto 
sobre o raptor como sobre a raptada. As disposições 
penaes contra o favoredmento do casamento clandestino 
vieram completar as disposições relativas a este 
segundo caso (§ 107). 

Apezar do silencio da Carolina, o direito commum 
manteve a principio a equiparação do rapto e do 
estupro; neste sentido expressamente o direito de 

a separar os delinqüentes. Nos Estados em que não existem taes leis 
penaes, esta ultima medida pôde ser tomada immediatamente. £ ' o 
que succede na Prússia. Nas províncias antigas a autoridade policial 
encontra a autorisação para assim proceder em uma ordem de gabinete 
de 1810 relativa aos concubinaríos que não se podem casar por impe
dimento legal; nos outros casos a praxe infere a necessária autori-
sação da competência geral da policia para manter a ordem publica, 
«intuição esta que pôde conduzir a conseqüências muito perigosas em 
outras matérias». N. trad. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 TRATADO DE DIEEITO PENAL 

Lübek de 1586 (4.°, 7) e o de Hamburgo de 1603 
(4.°, 36). A pena era geralmente a decapitação. 
Quanto porém ao rapto propriamente dito, a legis
lação e a s ciência vacillaA^am. 

Ao passo que a Bamberguense, art. 143, de
cretava expressamente a pena de decapitação, a 
Carolina, art. 118, contentou-se com esta disposição: 
ff. quem raptar uma mulher casada ou uma donzella 
reputada contra a vontade do marid-̂  ou do pae, 
quer a raptada consinta, quer não etc. » Não admittio 
pois o procedimento oíiicial de justiça e, quanto ao 
mais, remetteu ao conselho dos jurisperitos. Faltava 
assim ao direito commum uma base firme. Em geral 
sustentava-se que somente uma persona honesta podia 
ser objecto do crime (neste sentido Bngau, Bõhmer 
e outros), mas considerava-se como indiíferente o 
consentimento da raptada, e a ella mesma impunha-se, 
pelo facto do consentimento, uma pena arbitraria 
(neste sentido o direito do Palatinado de 1582 e o 
da Prússia de 1620 até o AUg. Landreeht, art. 1103), 
com o que desappareceu a diíFerença essencial entre 
os dois casos (*j. 

O AUg. Landreeht prussiano, art. 1095, con
templando o rapto, não entre os crimes da carne, 
Gomo o fizera todo o direito commum, mas entre 
os crimes contra a liberdade, occasionou uma nova 
confusão de idéas. Kleinschrod, Strõbel, Grolmann, 
Tittmann e outros acompanharam o direito prus
siano. Desfarte foi a legislação impellida para um 

(•J No antigo direito portuguez a doutrina, baseando-se na 
Ord. do 1. 5, t. 18, ^̂  1 e 3, distinguia o rapto por violência e o 
rapto por seducção; áquelle applicava-se a mesma pena do estupro 
com violência (morte). No rapto por seducção, a menor de 17 annos 
podia accusar criminalmente o seductor e pedir-lhe dote por acção 
civil. M. Freire, I. J. C, T. 4, 17; P . e Souza, Cias. dos Crim., 
p. 21Õ e 286. N. do trad. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CKIMES E DELICTOS CONTEA A LIBERDADE 119 

falso caminho, que não mais abandonou. Em vez 
de manter separados os dois casos já discriminados 
no direito allemão, e incluir um delles entre os 
crimes contra a familia, e o outro conjunctamente 
com o estupro entre os crimes contra a moralidade, 
a legislação costuma juntal-os mais ou menos e os 
classifica, comquanto nelles predomine o caracter 
sexual, entre os crimes contra a liberdade. Assim 
faz também o C. p. imp. nos arts. 236 a 238, imi
tando o cod. prussiano. 

II.— Rapto (de mulher) é a usurpação de poder 
physico sobre uma pessoa do sexo feminino para fins 
sezuàes. Caracterisa-se : 

1.°, pelo objecto. No caso do art. 236 qualquer 
mulher pôde ser objecto do rapto, e no caso do 
art. 237 só o pôde ser a menor solteira. Como o 
fim do rapto é o casamento ou a libidinagem no 
sentido de copula, deve-se exigir que a menor raptada 
seja pubere. Faltando este requisito, pôde ter ap-
plicação o art. 235 Ç-). 

Quanto porém ao autor do rapto, nenhuma 
limitação ha a fazer. Como é possível o rapto no 
interesse dé um terceiro, uma mulher pôde também 
fazer-se culpada deste crime como autora (*"). 

2." Pela intenção (no sentido de motivo). A in
tenção deve dirigir-se á libidinagem ou ao casamento, 
e portanto deve referir-se a relações sexuaes. Aqui 
cumpre considerar a libidinagem, em razão da sua 
equiparação ao casamento, como copula fora delle. 
Não pôde pois ser punido nos termos dos arts. 236 

(') Contra a equiparação da libidinagem e do coito, consequen
temente contra a exigência da puberdade, v. Meyer, 1005, e Olshausen, 
^ 236, 3.— O direito commum (neste sentido Decianus e ainda a 
Theresiana) admittia também o rapto de homem por uma mulher. 

(•>) Neste sentido a opinião commum. Olshausen, 1. c. N. 
do trad. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 TEATADO DE DIBEITO PENAL 

ou 237 0 rapto para o fim de Kbidinagem contra a 
natureza. Outra era a concepção do direito commum 
(Bõhmer). 

3.° ÍPela acçcb. A lei exige rapto, e portanto 
a obtenção de poder physico immediato. Não basta 
exercer pressão sobre os pães para que prestem o 
seu assentimento ao casamento f). O caracter es
sencial do rapto é a interrupção do poder e da 
protecção, sob que a raptada se achava, e o esta
belecimento de uma nova relação de dependência, o 
que lembra a tirada no furto. Não se pôde dar im
portância decisiva á circumstancia do afastamento 
no espaço (^); dar-se-hia rapto, si fosse vedado a 
quem está investido do poder tutelar o ingresso no 
seu próprio domicilio, ou si o autor, por meio de 
engano, induzisse os pães a partir e ficasse com a 
menor. A interrupção da relação de poder e de 
protecção deve operar-se por acto do raptor, o que 
não exclue a cooperação da raptada. Não se dá 
porém rapto, quando a «raptada» por si só deixa 
a casa paterna e vae ter á casa do «raptor» (°). 
Em ambos os casos o rapto consuma-se com o es
tabelecimento do poder do raptor; não é necessária 
a consecução do fim. A prescripção começa a correr 
com a terminação desse poder (ci:ime continuo) (**). 

(') Merece critica a dec. do Trib. do Imp. de 6 de Maio de 
89, 19.», 169. 

(') Conirà Olshausen com a opinião commum. De accordo 
T. Meyer, 1005. A sciencia do direito commum, seguindo os italianos, 
exigia uma deducün de loco ad loeum. 

C) Segundo julgados do Trib. do Imp. e do superior tribunal 
de Berlim, d£-se rapto, quando a menor deixa voluntariamente a casa 
paterna e é encontrada com o autor, uma vez verificado que por im-
medita actividade deste a menor subtrahio-se ao poder paterno. Olsh., 
l 287, 1. N. do trad. - = ? ^ 

(') A consecução de algum dos fins do rapto não é requisito' 
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I I I . — O rapto do C. p. comprehende dois 
casos : 

1.", O rapto de uma pessoa do sexo feminino 
contra a sua vontade (C. p., art. 236), por meio de 
violência, ameaça ou artificio (§ 97, III) , e para 
fim libidinoso ou para casamento. Os meios devem 
ser dirigidos directamente contra a raptada. O con
sentimento da alienada não tem importância ju
rídica (*). 

Penas : no 1.° caso, reclusão até 10 annos ; no 
2.°, encarceramento. O processo depende de queixa. 
Pôde dal-a a raptada ou o se a representante legal 
(C. p., art. 65). 

2.°, O rapto de uma menor solteira com o seu 
consentimento, mas sem o consentimento dos pães 
ou do tutor, para fim libidinoso ou para casamento 
(art. 237). Assim o rapto da mulher casada com 
o seu consentimento, bem como o da viuva ou da 
mulher divorciada, não incorre no art. 237. Também 
aqui o bem jurídico atacado, segundo a concepção 
da lei, é a liberdade individual da raptada no 
tocante ás relações sexuaes; nada faz ao caso que 
disponha do bem jurídico outra pessoa que não a 
mulher a quem eUe pertence. A lei não enumera 
os meios. Não é pois necessária a constatação 
expressa de que o rapto se operou por « violência, 
ameaça ou artificio »; mas, sem duvida, ha de com-
prehender-se em algumas destas idéas todo meio, 
pelo qual a relação de poder e de protecçao dos 

necessário para a consumação do crime: a lei qualifica no rapto um 
acto de tentativa ou melhor um mero acto preparatório (Lõning). 
N. do trad. 

(*) Contra Oppenhof e Olshausen, segundo os quaes uma alie
nada pôde ser objecto do rapto voluntário, porque a lei não exige a 
«capacidade de querer» no sentido juridico. Olsh., § 236, 3. I^. 
do trad. 
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paes ou do tutor seja interíòmpida. Si tal relação 
juridica já se achava de facto interrompida, é fora 
de questão que não se dá rapto. Segundo a regra 
estabelecida no | 52, V, a raptada mesma não pôde 
ser punida como co-autorá ou cunàpliõe. Também 
não é punivel a cumplicidade na fuga expontânea 
da menor. 

Penas: éncarcéramento. O processo depende 
de queixa e esta compete somente a quem está 
investido do poder tutelar; pois sómeúté a essa 
pessoa, e não á raptada, cabe dispor dó bem jurí
dico atacado (*). 

Si o raptor casar-se com a raptada, ò procedi
mento ériminal só terá logar (aft. 238), depois que 
6 casamento fôr declarado invalido, embora o seja 
por outra causa que não o rapto. A declaração de 
invalidade é uma condição de punibilidade no sen
tido já de nós conhecido (§ 116, nota 4.*). Si 
quem se casa com a raptada não é o raptor mesmo, 
más ó terceiro, em cujo intereáse se fez o rapto, 
é applit3avel o art. 238, uma vez que o terceiro 
(e quasi sem excepção será este o caso) figure 
como co-autor ou cúmplice, e portanto como raptor 
no senMdo jurídico da palavra. 

§ 104. — Do constrangimento para fim 
libídinoso (e especialmente do estupro) 

I. — O que tem sobretudo importância para a 
historia desta idéa é o estupro propriamente dito. 
Segundo o direito romano, o estupro, como quasi 
todos os crimes contra a liberdade, comprehendia-se 

(*) Igualmeíite Geyer, 2, 29, v. Wãôlitér, 875, e outros. Ckmtrâ 
ÔlshauMD, ^ 237, 7, qiie eüsta. i&zão taxa a noesa opinião âe ittcéase-
quente; o caso não 4 diverso do da seducção; vêr o § 106, I Í . 
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nâ idéa aínpla dá vis, pêlo que podia ser objectõ 
delle não só a mulher, como O homem (talvez pe-
derastia violenta, 1. 5, § 4, D., 48, 6). No direito 
allemão porém, o estupro figurou, em todos os 
tempos, como crime absolutamente independente, 
que attenta contra a honra da mulher fnotnunftj. 
Eis porque exigia-se ás mais das vezes, a honesti
dade da victima, ao passo que as « mulheres via
jantes » (e as « aniie », Esp. da Suab., 311) deviam 
tolerar cariciás ainda mesmo violentas. A concepção 
contraria do Esp. da Sax., III , 46, 1, que em 
parte se encontra também nos textos alamanicõs, 
ficou no essencial isolada. Pela mesma razão á 
acção e também a execução da sentença dependiam 
da violentada, cuja honra era ás vezes expressa
mente declarada intacta na sentença. Segundo o 
Esp. da Sax. e as leis sobre a paz publica, a pena 
do estupro era a decapitação, e, segundo as fontes 
da AUemanha superior, tinham também applicação 
ó enterrar vivo, com ou sem empalamento. Também 
nesta parte Schwarzenberg coUocou-se no terreno 
do direito nacional. A Carolina, art. 119, comminou 
a pena de decapitação contra aquelle « que roubasse 
a honra de dona ou de donzella a uma mulher 
casada, viuva ou solteira, de boa reputação »; punia 
a tentativa com pena arbitraria e não admittio o 
procedimento official de justiça. O direito commum, 
apezar da opposição dos escriptores saxonios, a 
cuja frente estava Carpsov, manteve a concepção 
de que_ o stuprum violentum (em contraposição á 
fornicatio violenta cum meretrieej só pôde ser com-
mettido em uma pessoa de reputação immaculada; 
neste sentido ainda o direito prussiano de 1721, 
o bavâro de 1751 e o austríaco de 1768, ao passo 
que o Allff. Landrecht, art. 1.058, permittia, pelo 
menos, a applicação de penas mais brandas, quando 
a offendida « tinha anteriormente fama dB vida má 
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e dissoluta. » Além do estupro, o direito commum, 
de accôrdo com as constituições saxonias, 4.°, 26 
e 31, individualisava o coito com uma alienada ou 
com uma menor de 12 annos, como stuprum nee 
voluntarium nec violentum (SchdndungJ ("). 

No período philosophico poz-se muitas vezes 
em duvida (Voltaire, Reder e outros) a possibilidade 
do estupro, quando a mulher oppõe uma resistência 
seria, e por isso punia-se somente tal crime (como 
o cod. austríaco de 1787, art. 130), quando eracom-
mettido, atada a victima, ou com a exhibição de 
armas mortiferas ou com o concurso de varias pes
soas. Só desde o Allg. Landrecht desappareceu da 
legislação esta limitação. 

(•) o antigo direito portuguez (Ord. Aff., 1. 5, t. 6, Man., 
t. 14, Phil., t. 18) punia o estupro por violência, tanto da mulher 
honesta como da meretriz, com a pena de morte, e applicava a mesma 
pena aos cúmplices; o consentimento posterior da estuprada ou o 
posterior casamento do forçador com a estuprada não isentava de 
pena. M. Freire, t. 4, 16; P. e Souza, Class- dos Crim., p. 210 
e 282. — Nos foraes portuguezes o estupro era designado com a deno
minação de rottsso, roussar, e tratado segundo o velho costume ger
mânico descripto por Grimm nas suas Antigüidades, p. 633. « Cumpria 
á mulher violada, diz A. Herculano {^Hist. de Port., 4.°, 348), apenas 
se visse livre, correr, carpindo-se e denunciando em gritos o nome do 
delinqüente, a dar a querella aos alvazis, e se por acaso sobrevinha 
a noite, devia dal-a na manhã seguinte ; ainda fora da villa ou cidade, 
era necessário para lh'a admittirem que, durante o caminho, viesse 
narrando o successo aos viandantes, com choros e lamentos, e que 
apenas chegasse á cabeça do concelho, fosse patentear ao tribunal a 
sua desventura ». Conservado nas leis de D. AflTonso IV e de D. Pedro I 
que se encontram transcriptas na ^citada Ord.-Aff. ,-esse costume-deixou 
ainda vestígios nas Ord. Phil. do t. 18 e do t. 134, § 2.°, nas pala
vras : « Se alguma mulher fosse corrupta de sua virgindade por força, 
de dia ou de noite... e bradasse logo no dito ermo — Fuão "me fez 
Í£to.... » N. do trad. 
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II . — De accordo com o C. p., devemos dis
tinguir os seguintes casos : 

1." — o fado de constranger, por violência ou 
ameaça de um perigo actual para o corpo ou para 
a vida, uma pessoa do sexo feminino a sofrer actos 
impudicos (art. 176, n. 1). 

O facto de constranger uma pessoa do sexo 
masculino (por exemplo, masturbação por violência, 
forçar a actor. de libidinagem contra a natureza) só 
pôde ser punido nos termos do art. 240. Não era 
assim, segundo o art. 244 do C. prussiano, nem 
também segundo o direito commum, com quanto este 
só applicasse em tal caso penas arbitrarias. Não se 
faz mister que a offendida seja pessoa honesta. Não 
é sustentável que a mulher casada se ache aban
donada sem protecção á brutalidade do marido (obri
gar por violência a actos de libidinagem contra a 
natureza) ; todo direito está sujeito a certos li
mites, cuja transgressão o converte em violência. 
Diverso é o caso do estrupo propriamente dito em 
que a lei exige de modo expresso a copula fora do casa
mento ; mas ainda abi pôde dar-se constrangimento 
punivel. A expressão «actos impudicos» do art. 176 
deve ser tomada em sentido amplo (§ 102), e a 
expressão «violência» refere-se á que é feita á pes
soa mesmo da mulher oífendida (§ 97, IV) i^). A vio
lência e a ameaça devem ser os meios empregados 
para superar-se a resistência ; não basta a vis haud 
ingrata (*")- O dolo do agente deve envolver a con-

(•>) Si a resistência e a ameaça devem ser dirigidas contra a mu-̂  
Iher mesma é controvertido. N . do trad. 

(«) A resistência deve ser séria, como alguns cod. territoriaes de
claravam ; si a vis é havd ingrata, não ha vontade em contrario por 
parte da offendida, e portanto falta uma circumstancia elementar do 
crime. Não é porém necessário, observa Olshausen (§ 176, 5), que de 
facto a resistência tenha sido opposta, quando ella é inútil. N. do trad. 
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sciencia da resistência que llie é opposta e de que 
esta é superada por violência ou por ameaças. Não 
somente em virtude dos principies geraes, senão 
também em virtude da letra do artigo em questão 
é fora de duvida que uma mulher pôde ser autora 
deste crime ('')• 

Como figura especial, a lei salienta no art. 178 
o estupro propriamente dito, isto é, o facto de con
stranger, pelos meios já declarados, á coyula fora do 
casamento. Como a lei exige a copula, a estuprada 
deve ser pubere (') (*). 

Penas : a) no caso simples, reclusão até 10 annos; 
occorrendo circumstancias attenuantes, encarceramento 
por tempo não inferior a 6 mezes; 

h) no estupro propriamente dito, reclusão, e, 
occorrendo circumstancias attenuantes,encarceramento 
por tempo não inferior a um anno; 

c) reclusão perpetua ou por tempo não inferior 
a 10 annos nos casos a Q h (art. 178), quando do 
acto resultou a morte da oíFendida. No tocante á re
lação causai prevalecem os principies geraes, de sorte 
que a morte é imputada ao agente, ainda que a 

(*) A mulher pôde ser co-autora, quando conluiou-se com o autor, 
assim como o pôde ser um indivíduo castrado ou muitos individuos 
que tomaram parte na violência ou na ameaça, ao passo que somente 
um consumou o acto impudico. Schwartze, H H, 3.", 310. N. do trad. 

(') Em sentido contrario a dec. do Trib. do Imp. de 17 de Março 
de 81, 4.», 23, bem como Geyer, 2°, 30, v. Meyer, 896, Olshausen, 
l 176, 2. A favor Hàlschner, 2.° 227, nota 1.», 230, bem como a opinião 
commum.— Dada a desistência da tentativa de estupro, pôde ter ap-
plicação o art. 176. n. 1, dec. do Trib. do Imp. de 25 de Agosto do 
83, 23." 225. 

(') A doutrina contraria funda-se em que a idéa de copula exige 
somente que a victima seja pessoa do sexo feminino e a possibilidade 
material da introducção do membro viril, mas não exige que avictima 
seja nubil ou maior de 14 annos. Ver Olshausen, 1. c. N. do trad. 
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mulher grávida em razão do estupro venha a morrer 
do parto; mas a acção livre e dolosa da offendida,,' 
por exemplo o suicídio, interrompe também aqui o 
nexo causai. A tentativa é possível (§ 45, nota 8/), 
porquanto a acção incompleta ou frustada pôde acar
retar as conseqüências declaradas na lei. 

2. — A denominada torpeza involuntária, isto é, 
o fado de abusar-se para a copula fora do casamento, de 
uma pessoa do 3exo feminino alienada ou que se acha em 
estado de privação da consciência ou da vontade (mas 
não o facto de abusar-se de uma pessoa atada) ('). 

Aqui falta a circumstancia que caracterisa o 
estupro, vencer a resistência alheia; mas este caso 
é muito semelhante ao do estupro, porquanto tanto 
importa que o agente supere a resistência como que, 
se aproveite da circumstancia de já estar esta ven-

{*) Feuerbach, desenvolvendo a doutrina do direito commum, 
denominou stuprum non voluntarium (unfreiwillige Sehwàchung ou 
Sehãndung, torpeza involuntária) a copula sem o livre consentimento da 
mulher, e distinguia-o em tuprum violentum — a copula com mulher 
honesta por violência, e em siuprwn nee voluntarium nee violentum — 
a copula com uma pessoa do sexo feminino sem violência, mas sem o 
seu consentimento, isto é, com uma mulher alienada, embrigada, ador
mecida, ou com uma impubere (Trat., §§ 263 e 264). Contemplada em 
geral nos cod. territoriaes da AUemanha, a Sehãndung propriamente 
dita também foi prevista no C. p. imp. O art. 176, ai. 2, qualifica a 
«copula fora do casamento» consumada em uma mulher que se achava 
em «estado de privação da consciência ou da vontade», e o art. 177 
distingue o caso em que a victima já estava nesse estado, daquelle em 
que o agente empregou os meios tendentes a pol-a em tal situação, 
equiparando o segundo caso ao estupro por violência ou ameaça. 
Os actos impudicos praticados em pessoas (de um ou outro sexo) 
menores de 14 annos foram também previstos no art. 176, ai. 2, mas 
como caso distincto da Sehãndung.—O nosso C. p. B6 prevê a Sehãn
dung, quando o agente emprega meios « que privem a mulher de suas 
faculdades psychicas.» O proj. braz. (revisto, art. 272, g 1, I I ) preenche 
esta lacuna, mas equipara as duas hypotheses. K. do trad. 
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cida. O consentimento da victima é juridicamente 
indifferente, ainda quando o agente o pudesse pre-
suppor (o agente^ por exemplo, consumou o coito 
em sua amasia adormecida). Cumpre notar que a 
lei refere-se tão somente ao coito fora do casamento, 
e não a outros actos impudicos. 

Penas: aj no caso simples, as mencionadas 
acima sob a\ 

h) quando o agente viola uma p'"ssoa do sexo 
feminino depois de a ter posto para este fim (por 
hypnotisação, por exemplo) em estado de privação 
da consciência ou da vontade, são applicaveis as 
penas do estupro (art. 177); 

cj no caso aggravado, as penas declaradas 
acima sob c. 

3. — A 'pratica de actos impudicos com uma pessoa 
(do sexo masculino ou feminino) menor de 14 annos 
(attentados praticados no corpo) ou o facto de seduzir 
uma pessoa menor de IA annos para que pratique ou 
soffra actos de tal natureza (art, 176, n. 3); caso 
este que, em razão da presupposta falta da capaci
dade de disposição por parte de taes pessoas, a lei 
equipara ao estupro. Por isso mesmo os menores de 
14 annos não podem ser responsabilisados como au
tores ou cumpHces deste crime i^). O agente deve 
conhecer a edade da pessoa de quem abusa; mas 

(*) A opinião contraria do Trib. do Imp. (ult. a dec. de 23 de 
Jan. de 90, 20.», 181; também v. Kries, Z.,7.°, 529) conduziria a este 
resultado: a masturbação reciproca de rapazes de 13 annos seria punivel, 
mas entre rapazes de 15 annos não o seria. De accordo com o texto 
Berner, 451, Geyer, 2°, 31, Hãlschner, 2.", 228, v. Meyer, 994 (vêr, 
porém, a p. 187), Olshausen, § 176, 16, Villnow, G S.,37.°, 152. — 
Dá-se seducção por parte do agente, ainda quando o acto impudico 
tenha de ser praticado por um terceiro; dec. do Trib. do Imp. de 21 
de Out. de 89, 20.°, 30 contra a anterior jurisprudência do Trib. sup. 
de Berlim. 
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aqui, como nos outros casos, basta o dolo indeter
minado. E' tão indiíferente o sexo do agente, como 
o da pessoa ofifendida. Não é nee^ssario-qu^o^menor 
tènba consciência da impudicidade do acto. 

Penas: reclusão até 10 annos ; occorrendo cir-
cumstancias attenuantes, encarceramento não inferior 
a 6 mezes; no caso aggravado cabem as penas de
claradas acima sob o n, 1 c (^). 

§ 105. — Libidinagem com offensa de certas 
relações de dependência 

I. Nesta, como em outras matérias (por 
exemplo, nos crimes de responsabilidade), o legislador 
equipara á violência o abuso de uma relação especial 
de confiança ou de poder que tolha ao oíFendido a 
liberdade de determinar-se. Apezar do silencio da 
Carolina, não faltam precedentes históricos. 

O direito romano ulterior punia o tutor (C. 9, 
10) que seduzia a pupilla; eguaes disposições en
contram-se no Esp. da Suabia, 349, bem como na 
legislação allemã do periodo do direito commum. A 
comminação das constituições saxonias, 4.", 25, contra 
o carcereiro que dorme com a presa confiada á sua 
guarda foi muitas vezes imitada. O Allg. Landrecht 
prussiano, art. 1028, menciona também os fâmulos ("). 

II . — O C. p. qualifica (art. 174) : 
1." Os actos impudicos dos tutores com as suas 

pupillas, dos pães adoptivos ou de criação com os 
filhos, dos ecclesiasticos, professores (públicos ou 

(*j Cumpre observar que ofendido pode ser não só o menor se
duzido, como também a pessoa com quem (ou em quem) elle praticou 
os actos impudicos. 

(») Ver o Cod. Phil., 1. 5, t. 20, 21 e 24. N. do trad. 
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particulares), educadores com os menores seus esco
lares ou discípulos (a lei não menciona as penitentes). 
Os actos impudicos devem ser praticados com as 
pessoas mencionadas (não simplesmente em sua pre
sença), isto é, nos sfius-corpos {posto quFTião o seja 
nas partes genitaes) ; não bastam, pois, manifestações 
impudicas. O sexo do agente é indiíFerente. 

2.° Actos impudicos de um funccionario (̂ ) com 
pessoas confiadas á sua vigilância ou conira as quaes 
tenham de proceder a uma investigação. 

3.** Actos impudicos de funccionarios (^), médicos 
ou outras pessoas do serviço medico, as quaes tenham 
emprego ou occupação nas prisões (sobre esta idéa, 
ver o § 172), ou estabelecimentos públicos (isto é, 
mantidos á custa dos cofres públicos) destinados ao 
tratamento de enfermos, pobres ou outras pessoas 
miseráveis, com as pessoas recolhidas nas prisões ou 
em taes estabelecimentos. 

Penas : reclusão até 5 annos; occorrendo cir-
cümstancias attenuantes, encarceramento não inferior 
a 6 mezes. As pessoas que se acham em ditas rela
ções de dependência não podem ser responsabilisadas 
como cúmplices, 

§ 106. — TV. Seducção para a copula 

I. — No art. 179 o C. p. especialisa o seguinte 
caso de «captação para a copula por meio do en
gano», que já figurava no direito commum (por 
exemplo, no direito prussiano de 1620) : induzir 
uma pessoa do éexo feminino á prestar-se á copula, 

O o art. 359 do C. p. não serve aqui de regra. Neste sentido 
Geyer, 2°, 32, Hàlschner, 2.», 237, 1028, e outros; contra, v. Meyer, 
992, Olshausen, g 174, 15, bem como a dec. do Trib. do Imp. de 22 
de Dez. ãé 81, õ.», 418, 
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enganando-a com uma simulada celebração de casa
mento, ou produzindo ou aproveitando um outro erro 
que faça suppor legitima a união. 

Destas duas alternativas somente a segunda é 
essencial á idéa do crime em questão (*). Deve-se 
pois entender por celebração de casamento o acto 
civil que o direito vigente exige, e não o casamento 
religioso. A simulação resultante de um casamento 
religioso só pôde bastar, quando occorrem também 
as circumstancias características da segunda alterna
tiva. O exemplo escolastico concernente a esta ul
tima é o seguinte : um estranho substitue á noite 
o marido, aproveitando-se do erro da mulher que 
como tal o considera. Não é necessário que o erro 
seja produzido por quem delle se aproveita, pôde 
ser produzido por uma mulher. O crime consuma-se 
com a copula e não com o consentimento que por 
ventura a preceda. O processo depende de queixa, 
e esta compete á pessoa enganada. 

Penas : reclusão até 5 annos; occorrendo cir
cumstancias attenuantes, encarceramento por tempo 
nunca inferior a 6 mezes. 

II. — Ao lado do erro está a inexperiência 
(§ 141). O art. 182 do C. p. pune a seducção, 
para a copula, de uma menor, solteira e irrepre-
hensivel, que não tenha completado os dezeseis 
annos de edade. 

Irreprehensibilidade não quer dizer virgindade; 
aquella qualidade pôde existir e esta faltar em 
razão de um estupro ou de um caso análogo e 

(*) E ' o delicto denominado Ersehleichung des ausserehelicfien 
Beischlafa (captação para a copula fora do casamento). As duas alter
nativas são a simulação da celebração do casamento, ou a provocação 
de um erro que faça parecer legitima a união. Como esta persuasão 
deve dar-se tanto no primeiro como no segundo caso, é ella a eircum-
stancia decisiva. N. do trad. 
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vice-versa (a menor, por exemplo, conseiítio em um 
acto de libidinagem contra a natureza). A seducção 
suppõe que o agente explorou a inexperiência sexual 
e a fraca força moral de resistência da menor e 
deste modo obteve o seu consentimento para a con
sumação da copula. Esta deve ser efifectuada com 
o próprio seductor (também aqui basta a autoria 
mediata); a seducção para a copula com outrem 
não está comprehendida no art. 182, mr-s pôde ter 
os caracteres do lenocinio. Si falta a seducção, ou 
si a primeira provocação partio da menor mesma, 
é fora de duvida que não tem applicação o art. 182. 
O processo depende da queixa dada pelos pães (̂ ) 
ou pelo tutor da seduzida ; pois a guarda do inter
esse offendido esta confiado a elles, e não á menor, 
que a lei ainda não considera como bastante ma
dura e experiente para poder dispor livremente de 
sua honra sexual. 

Penas : encarceramento até um anno. 

§ 107.—V. Do lenocinio 

LiTTEKATTJEA.—Hâlscliiier 2,°, 685; Engels, Die 
Kontroverse über die Vollenãung ães Delikts hei der Kup-
pelei, 1884 ; Schmõlder, Z, 13, 537 ; Stooss, Grunãzüge, 
2,238. Vêr no § 188 a litteratura sobre a prostituição. 

I. — Historia.— A idéa de lenocinio, isto é, a 
protecção á libidinagem aUieia punivel como crime 
sui generis, data da legislação do século XVI, mas 
mesmo no direito actual não obteve ainda uma 
completa elucidação. 

E' certo que o direito romano do período ul-
terior do Império (especialmente a NoveUa 14) 
qualificou o lenocinio de profissão, o facto de ter 
bordel, como crime sui generis ; mas tratava o leno-

(') Isto é, do pae ou da mãe. 
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cinio simples como mera cumplicidade por assistência 
no adultério ou no estupro, segundo as disposições 
vigentes concernentes a estes crimes, infligindo 
penas mais severas ao cônjuge ou ao pae proxeneta. 
Em geral ficou estranha a idéa de lenocinio ao 
direito allemão da edade média. Em tanto quanto 
não se faz applicação da concepção do direito ro
mano ulterior, encontramos apenas algumas orde-
nanças políciaes relativas aos lupanares, aliás reco
nhecidos e regulados. Além disso, eram freqüentemente 
qualificados como attentados contra o poder tutelar, 
e portanto como crimes contra a familia, a seducção 
de menores para casarem-se sem o consentimento 
dos seus pães ou tutores, e o casamento clandestino, 
que ás mais das vezes (neste sentido o direito aus
tríaco de 1656, art. 78, 79 e 80 e as ordenanças 
do Codex austnacus de 1550 até 1703) os equi-
parava ao segundo caso do rapto (§ 103, I). Também 
observa-se, como nos mostram as inscripções do 
«livro municipal» de Berlim (edição de festa, 1883, 
p. 201 e 204) que o facto de prostituir a própria 
filha era punido como traição com a pena de morte 
e, na verdade, com a morte pelo fogo. 

A Carolina distinguia um caso grave e um 
caso simples (o lenocinium qualificatum e o lenocinium 
simplex do direito commum). Segundo o seu art. 122, 
recahiam a infâmia e as penas do «direito commum» 
sobre aquelle «que, por amor do lucro, qualquer 
que èlle fosse, deixasse voluntariamente que sua 
mulher ou filhas se prestassem a actos deshonestos 
e vergonhosos», e no art. 123 comminava penas 
corporaes contra o lenocinio simples. O direito com
mum cingio-se a esta concepção (^). As novas le-

(*) Em Portugal o crime dos aleaiotes e alcoviteiros foi pela 
primeira vez qualiâcado por uma lei de D. Affonso IV, que commi
nava as penas de açoutes e perda dos bens j D. João I as aggravou, 
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gislações formam dois grupos. Ao passo que o di
reito dos paizes latinos (França, Bélgica, Hespanha, 
e Itaiia) pune somente a corrupção de menores, os 
cods. allemães oíferecem uma variada mescla das 
mais diíFerentes disposições, não raro casuisticamente 
formuladas, das quaes . as do cod. prussiano, com-
quanto não se distinguissem por especial clareza, 
passaram com insignificantes modificações para o 
direito imperial e tem dado occasião ? uma série 
de questões difficilimas. O projecto de 1892 somente 
em parte as evitava. O chamado trafico de rapa
rigas, considerado em si, não é sujeito a penas (''). 

II.— Conceito. Segundo o art. 180 do C. p., 
lenocinio é a assistência prestada por quem serve de 
intermediário, dá ou procura occasião para fins libidi-
nosos. A libidinagem,, de que fala a lei, comprehende 
não só a copula fora do casamento, senão também a 
lascívia contra a natureza punivel entre pessoas do 
sexo masculino Q). 

inflingindo mesmo a pena de morte, o que foi confirmado pela Ord. 
Aff., 1, 5, t. 16, fonte das compilações posteriores (Man., t. 29, Phil., 
t. 32). Segundo este ultimo cod., incorreria em, pena de morte e na 
perda dos bens o que alcovitasse mulher casada, a filha ou irmã 
daquelle com quem vivesse ou de quem recebesse bem fazer, ou al
guma christã para mouro, judeu ou outro infiel ; os pães que alcovi-
tasaem as próprias filhas eram punidos com açoutes e degredo para o 
Brazil e perda dos bens; e consentindo o marido que sua mulher lhe 
fizesse adultério, «seriam elle e ella açoutados com senhas capellas de 
cornos e degradados para o Brazil» (t. 2õ, ^ 9). Este crime era sui 
generis, mas punido com penas mais brandas, quando a alcovitaria 
não produzisse o effeito intencionado (t. -32, g 7). N. do trad. 

C) Só o é como um acto de proxenetismo. O «trafico de 
mulheres brancas» é uma figura criminal que deve ser especialmente 
prevista pela lei penal. Assim faz o projecto suisso (art. 104; ver o 
commentario de Stooss). N. do trad. 

i}) Em sentido contrario a opinião commum (nomeadamente 
flâlschner, 2.», 687, v. Meyer, 1003, Olshausen, l 180, 2, e a dec. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CBtBÍES E BELICTOS GOíTTRA A LIBERDADE 135 

De accordo com a doutrina presentemente cor
rente, o lenocinio não deve ser considerado como 
cumplicidade no sentido do direito penal, mas como 
crime independente. 

D'ahi seguem-se as seguintes conclusões : 
1.°—O lenocinio não suppõe uma acção punivel a 

que preste assistência, e até justamente observa-se 
que na grande maioria dos casos o lenocinio facilita 
a copula illôgitima siníples e isenta de pena. Quando 
a assistência é prestada á libidinagem punivel, a 
regra do art. 73 dó C. p. decide si se trata de 
lenocinio ou de cumplicidade em um outro crime (°). 

2.°—Ainda quando o acto libidinoso favorecido 
incorra em sancção penal, a punibilidade do leno
cinio é completamente independente da existência 
de culpa por parte daquelles que praticaram 
esse acto. 

3.°—Nem toda prestação de assistência (de 
facto dada, e não simples proporcionamento inten
cional de condições mais favoráveis para a libidi-

do Trib. do Imp. de 29 de Maio de 84) estende o conceito da libidi
nagem a outros actos impudicos, embora não puniveis.— Além do 
lenocinio, a cumplicidade em crime contra a moralidade é punivel 
segundo os princípios geraes. 

(") Sendo o lenocinio um delicto especial e não um simples 
acto de cumplicidade, pôde dar-se, ainda quando a libidinagem favo
recida pelo proxeneta não seja punivel. Assim a opinião commum e 
a jurisprudência dos tribunaes têm entendido que, qualquer que seja 
o acto de libidinagem,— ou conforme á natureza e não punivel em 
virtude do art. 361, n. 6, do C. p. , ou contra a natureza e não pu
nivel ex-vi do art. 175 — a prestação de assistência pôde ser consi
derada como lenocinio punivel nos termos do art. 180. Divergem 
desta doutrina Merkel e o autor; segundo aquelle, a lei só se refere 
B copula fora do casamento e a actos análogos á copula, e segundo 
este, além da copula, a lei só se refere á libidinagem contra a natureza 
que sujeitou a penas. N. do trad. 
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nagem) C) é lenocinio, e sim somente: a) a interme
diação, isto é, a aproximação de pessoas (indicação 
de casa, levar raparigas a bordeis ou tel-as prestes 
em bordeis etc) , e b) o facto de dar ou procurar 
occasião, isto é, local para a pratica da libidinagem. 

Consequentemente o lenocinio pôde consistir na 
locação de casa á prostituta ('), e também no facto 
de não denunciar-se a terminação do respectivo con-
tracto (̂ ), de não impedir, de não vigiar, quando 
occorrem os requisitos geraes da punibilidade da 
omissão (§ 29) (^), e indubitavelmente consiste 
também no facto de ter bordel, ainda que consentido 
pela policia (*). 

(*) o autor allude á jurisprudência do Trib. do Imp., segundo 
a qual a prestação de assistência é « a disposição objectivamente mais 
favorável das condições da libidinagem como tal, não bastando a pura 
intenção manifestada de favorecel-a», isto é, faz-se mister que pela 
assistência as condições da libidinagem tenham sido de facto favore
cidas. Ver ülshausen, g 180, 3. ÍT. do trad. 

(•) A jurisprudência do Trib. do Imp. e dos tribunaes supe
riores vê na locação de casa á prostituta para o exercício da prosti
tuição uma prestação de assistência immediata á libidinagem por 
« oflferecimento de local», e uma assistência mediata na locação de casa 
a quem quer convertel-a em bordel. Mas a simples locação de habi
tação á prostituta sem aquelle âm não é considerada como lenocinio, 
poisque a não locação neste caso já não seria somente deixar de 
favorecer a libidinagem, senão perseguil-a, o que a lei não exige. 
Como o lenocinio pôde ser também praticado por omissão, considera-se 
lenocinio a abstenção, por parte do locador de habitação á prostituta, 
de denunciar a terminação da locação ou de propor a acção de despejo, 
quando o possa fazer segundo a lei e segundo o contracto, depois que 
souber que a locatária serve-se da casa para a prostituição. Ver Olshau-
sen, 1. c. N. do trad. 

(') Ver a dec. do Trib. do Imp. de 8 de Maio de 93, 24», 165. 
(•) Incorre, portanto, em pena o marido que não impede; dec. 

do Trib. do Imp. de 9 de Fev. de 92, 22.°, 232. 
(*) O material concernente a esta questão que hoje não é mais 
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•4.°—O facto de facilitar ao mesmo tempo a libi-
dinagem de varias pessoas não constitue mais do 
que uma acção e portanto não constitue mais do 
do que um crime. Facilitar varias vezes a libidina-
gem das mesmas pessoas pôde constituir um crime 
continuado. 

5.° — As pessoas, cuja libidinagem é facilitada, 
não se fazem culpadas de instigação ou de cumpli
cidade no lerocinio, segundo a regra estabelecida no 
§ 52, V C). 

discutida (especialmente os dez pareceres de faculdades jurídicas da 
Allemanha) encontra-se na obra Das deutsche SiGB. und die polizeilieh 
konzessUmierien Bordeüe, 1877; accrescente-se O. Meyer, W "V, 2.», 
456. Nesta, como em outras matérias, não tem importância a falta de 
consciência da illegalidade. Si o rufião limita-se a proteger e acom
panhar a prostituta, sem levar-lhe freguezes, não é proxeneta. Em 
sentido contrario a dec. do Trib. do Imp. de 17 de Out. de 84, 11.", 
149, bem como Olshausen, § 180, 7 ( ' ) . 

(') A instituição de bordeis está comprehendida na disposição 
do art. 180 do C. p. ali.; os emprezarios incorrem nas penas do leno-
cinio. O facto de ter sido concedida uma autorisação policial nada faz 
ao caso, pois a policia não pôde dispensar na lei pennl; tal autorisação 
é illegal e nulla. líeste sentido julgou o Trib. do Imp. e se têm 
pronunciado geralmente os escriptores de direito administrativo e os 
criminalistas, e assim opinaram dez das faculdades jurídicas da Alle
manha.— Entretanto, observa v. Meyer (W V, 1. c ) , a policia pro
cede como si tivesse a faculdade de conceder taes autorisações. So
mente persegue os que abrem bordeis sem a sua permissão; respeita 
pelo contrario a autorisação concedida, como si fora efficaz e regular, 
uma vez que o emprezario se sujeite á sua inspecção e observe as suas 
prescripções. A menor falta de docilidade pôde dar occasião a que a 
autorídade policial use do meio coercitivo de que dispõe — a lei penal 
em estado de infracção continua. « A policia acha-se assim na situação 
do credor que fez o seu devedor passar uma letra falsa para tel-o nas 
mãos incondicionalmente ». N. do trad. 

(*) Egualmente a opinião commum. Yer Olshausen, J 180, 14. 
Contra, a dec. do Trib. do Imp. de 13 de Abril de 92, 23.°, 69. 
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I I I . — Espécies. 
A lei não commina penas contra o simples favo-

recimento da libidinagem de outrem, mas somente 
contra certos casos graves de lenocinio. Esses casos 
são: 

1.* — O lenocinio habitual (§ 55, III, 3) ou 
exercido por amor do lucro (C. p., art. 180). A 
expressão — por amor do lucro — designa a inten
ção de lucro, isto é, a intenção de ob^er para si ou 
para outrem um proveito patrimonial illegal (cons. 
sobre esta idéa o § 138, II, a respeito da burla). 
Não bastam, pois, vantagens de outra natureza, como 
seja prevenir ou obstar uma denuncia criminal, a 
promessa de casamento ou copula, um brodio etc. (®). 
O deÜcto consuma-sé com a prestação da assistência, 
sem que seja necessária a pratica da libidinagem. 

Penas : èncarceramento; podem ser pronunciadas 
a perda de direitos civicos e a sujeição á vigilância 
policial-

2.** — O lenocinio qualificado (art. 181), a saber: 
a) o emprego de manobras fraudulentas ten

dentes a favorecer a libidinagem, (̂ ) e portanto o susci
tar ou aumentar íun erro.por meio da simulação de 
factos, ou pela suppressão ou alteração de factos 
verdadeiros: por exemplo, o facto de embriagar, de 
attrahir uma mulher sob o pretexto de proporcio
nar-lhe uma coUocação ou emprego. O crime, con
suma-se com a prestação da assistência (ás mais das 
vezes com o emprego do artificio). 

hj O lenocinio dos pães para com os filhos, dos 

(«) De accordo Benner, 485, nota 1?, Hálschner, 2.°, 690, nota 
2*; contra, Geyer, 2.0, 35, v. Meyer, 1002, nota 93, Olshausen, ? 180, 
11, dec. do Trib. do Imp. de 3 de Maio de 87, 16, 56. Cons. também 
Simonson, Der Begriff des Vorteils und $eine Stellung im deutschen 
Sirafrecht, 1889. 

(T) Ver o l 97, nota 8. 
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tutores para com os tutelados, dos ecclesiasticos, 
professores e educadores para com as pessoas a quem 
instruem ou educam. Como pães consideram-se tam
bém os adoptivos e os de criação, bem como os 
padrastos, mas não os avós e o sogro e a sogra. 

Si os filhos figuram activa ou passivamente, si 
exercem a libidinagem « com outros ou outros com 
elles », é circumstancia tão indiíferente como o res
pectivo sexo. Apartando-se do direito commum, a 
lei não individualisou o lenocimo do marido em relação 
á mulher. A consummação só se dá com a pratica 
da libidinagem (« pessoas, diz a lei, com as quaes 
os actos de libidinagem foram praticados »). O dolo 
do agente deve envolver também a consciência da 
relação em que elle se acha para a pessoa a quem 
corrompe. 

Penas : reclusão até 5 annos; por excepção a 
privação dos direitos cívicos é aqui prescripta obri
gatoriamente; o juiz pode autorisar a sujeição do 
condemnado á vigilância policial. 

§ 108. — VI. Causar escândalo publico 
e distribuir escriptos obscenos 

LiTTERATURA.—Hâlscliner, 29, 694; as monograpliias 
de Binding, Kôhler, Schauer mencionadas no § 102; 
Eeiflfel, G A., 299, 1 e 399, 6; Scholl, Z., 139, 279. — 
Ao n. III, especialmente os commentarios da lei por Klein-
feller, Klemm, 1888. (Z., 99, 563); ahi, como na Z., 89, 
376 e 385, encontram-se outras indicações sobre a littera-
tura. 

I. — De accordo com o art. 330 do C. p. 
francez e com o art. 150 do Cod. prussiano, o C. 
p. imp. no art. 183 pune « quem por um acto im-
pudico der publicamente escândalo». A expressão 
« acto impudico » deve ser tomada em sentido amplo 
(§ 102); tal seria a copula entre cônjuges consum-
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mada de publico. Consideram-se como actos não só 
as manifestações verbaes, senão também as omis
sões ('). Escândalo é a oíFensa do sentimento mo
ral f ) . O escândalo deve resultar do acto (e, na 
verdade, do acto mesmo, e não da circumstancia de 
se tornar publico), isto é, deve alguém, de facto, 
ter-se escandalisado, ainda que fosse somente a 
pessoa contra quem o acto impudico se dirigia; não 
basta, pois, que o acto seja próprio L causar escân
dalo, embora de facto não o tenha causado. Não se 
faz mister um escândalo publico, mas sim que o 
escândalo seja publicamente dado; o acto impudico 
deve portanto ser publico, isto é, praticado de modo 
que possa ser observado indeterminadamente por 
muitas pessoas, e não somente por um circulo limi
tado de determinadas pessoas (^). 

Penas: encarceramento até 2 annos ou multa 
até o 00 marcos; conjunctamente com o encarcera
mento pcJe ser infligida a perda dos direitos civicos. 

I I . — A divulgação de escripfos, figuras e repre-
sentaçõcs ohscenas (art. 184); delicto este com o qual 
muitas vozes se occupara a legislação do periodo do 
direito commum. São isentos de pena o preparo, 
o annuncio e o facto de ter á venda. A divulgação, 
de que são casos, como a lei especialisa, a venda e 
a distriòniçuo, suppõe (não assim a commumcagão) que 
o objecto se fez accessivel ao publico, e portanto a 
um circulo não limitado de pessoas determinadas (*). 

(') De accordo presentemente a opinião commum; em especial 
Olshausen, g 183, 2. Contra, v. Meyer, 1000. 

(') Nâk) o perigo ou o damno moral. Não assim Berner e SchoU. 
(') Não estão portanto neste caso os actos praticados no com-

partimento de um trem em viagem (e corridas as cortinas das janellas). 
(*) Demonstra-o a contraposição estabelecida no mesmo art. 184 

com a exposição em «logares que são accessiveis ao publico». Ver o 
desenvolvimento no Pressrecht de v. Liszt, § 42. Muito incerta a júris-
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Divulgado é O escripto, desde que facilita-se o tomar 
conhecimento delle; ainda não se divulgou, quando 
apenas está em preparo ou quando apenas está pre
parado. E' o escripto mesmo (a figura, a represen
tação) que deve ser divulgado, isto é, a obra impressa, 
a representação figurativa, como taes, devem tor
nar-se accessiveis; não basta ler perante outrem, 
contar etc. A lei equipara á divulgação o facto de 
expor ou affî iar em logares, que são « accessiveis 
ao publico ». Quem pinta ou desenha uma figura 
em uma parede, a expõe. Mas em todo caso o 
conteúdo do escripto, da representação etc. deve ser 
accessivel á observação do publico; não basta, por 
exemplo, que o livreiro exponha no seu mostrador 
um livro obsceno fechado, de modo que só se possa 
ler o titulo! Obsceno é o escripto, quando a matéria 
que delle faz objecto é tratada de modo a offender 
gravemente o decoro no ponto de vista das relações 
sexuaes. Uma obra puramente scientifica ou artís
tica, considerada em si, não incide nunca nesta 
idéa f ) . 

Penas : multa até 300 marcos ou encarceramento 
até 6 mezes. 

I I I . — O art. 4 da lei de 5 de Abrü de 1888 
sobre os debates judiciários em sessão secreta ac-
crescentou o seguinte alinea 2.° ao art. 184 do C. p.: 

(( Incorre na mesma pena aquelle que fizer pu-

prudencia do Trib. do Imp. De um lado muitas decisões accentuam 
que a lei não exige uma divulgação feita de publico, e de outro lado 
0 Trib. exelue as communicações confidenciaes e quer uma divulgação 
«sobre base mais larga». Cons. também o § 118, nota 2? Olshausen, 
1 110, acompanha o Trib. 

(*) Como é̂  difficir "traçar ã liiiíà dlvílonã, faz-se mister uma 
redacção muito cautelosa da lei. O mais acertado seria sujeitar á pena 
somente quem tratasse da vida sexual por amor do lucro. É digno de 
critica o projecto de 1892. 
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blicamente communicações próprias a causar escân
dalo a respeito dos debates judiciários, quando estes, 
a bem da moralidade publica, tenham tido logar em 
sessão secreta, ou a respeito das peças oíficiaes que 
serviram de base aos mesmos debates )>, 

A lei não presuppõe um preceito especial que 
imponha o dever de guardar silencio. A communi-
cação pôde ser verbal ou escripta. Só é punivel a 
communicação dolosa, e o dolo deve versar tanto 
sobre a publicidade da communicação como sobre a 
circumstancia de que a communicação é de natureza 
a causar escândalo. Não é necessário que de facto 
o escândalo se produza. 

§ 109.— V I I . Libidinagem centra a natureza 

LiTTEEATUBA. — Hâlschner, Sydem, 29, 313; Dalcke, 
G A., 17?, 88; John, Entwurf, 400 ; appensos ao projecto 
do C. p. da AUemanha do Norte, 19, 21; Hülschner, 29, 
238; anonymo, Z., 12, 34; as obras indicadas acima, 
p. 142 ; V. Krafft-Ebing, Der Kontrdrsexuale vor dem Straf-
ricUer, 1894. 

I. — Já no tempo da Republica o direito romano 
occupou-se com a monstrom Venus procedente certa
mente da Grécia (lei Scatinia de data desconhecida). 
A lei Julia a considerou como stuprum e os impe
radores comminaram a pena de morte ubi sexus perdit 
locum, ubi Venus mutatur in aliam formam. A libidi-
nagem contra a natureza não foi também desconhe
cida á primitiva edade media allemã, como o mostram 
os corpore infames de Tácito, as referencias que se 
encontram nas leis barbaras e as disposições dos 
capitulares-;--posteriormente _ _foi êlla _não_raro_ equi
parada á heresia. Fiel ao seu excessivo rigor 
contra os delictos da carne, o direito canonico, 
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cujos escriptores se compraziam na explanação das 
respectivas questões, declarou vedada toda satis
fação do instincto sexual contra as regras da 
natureza. 

No art. 116 a Carolina comminou a pena de 
morte- pêlo -fogo contra fí_a torpesa de homem copi 
animal, de homem com homem e de mulher com 
mulher». O direito commum restringio a pena de 
fogo á bestialidade propriamente dita (neste sentido 
o direito austríaco de 1656, não o prussiano de 1620 
e de 1721), mas estendeu a qualificação de libidi-
nagem contra a natureza punivel á sodomia contra 
ordinem naturce {e portanto a todas as relações sexuaes 
contra a natureza entre homem e mulher), bem como 
ao onanismo, á sátisfaeção da sensualidade em um 
cadáver etc. A litteratura do periodo philosophico 
ou, pelo menos, alguns escriptores (Montesquieu, 
Hommel contra Soden, Gmelin) queriam que se limi
tasse a punição. O cod. josephino de 1787 relegou 
a bestialidade e a libidinagem entre pessoas do 
mesmo sexo para a classe dos «crimes poli ticos » (*). 
O Allg. Landrecht prussiano, porém, dispunha (art. 
1069) que «na sodomia e outros quejandos peccados 
contra a natureza, cuja menção, por serem abominá
veis, a lei não fazia, ficasse completamente extincta 
a lembrança do fado », e por isso bania o delinqüente 
e mandava destruir o animal (^). 

(") Isto é, os crimes policiaes. N. do trad. 
C») Em Portugal o crime de sodomia foi desconhecido até o 

reinado de Aflfonso V, que na sua Ord. do 1. 5, tit. I7 decretou a pena 
de fogo contra « este peccado de todos o mais torpe, sujo e deshonesto», 
por causa do qual «Deus lançou o deluvio. sobre a terra». A Ord. 
Man., t. 12, o equiparou ao crime de lesa magestade, accrescentou á 
pena de fogo o confisco dos bens e a infâmia para os filhos e descen
dentes, e estendeu as ptenas também á bestialidade, menos a infâmia 
para os filhos. A Ord. Phil., t. 13, ainda foi mais longe, declarando 
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Na nova sciencia e na nova legislação revela-se 
o esforço — em parte bem succedido — tendente a 
eliminar do C. p. a libidinagem contra a natureza 
ou, pelo menos, a restringir consideravelmente a 
idéa deste delicto. O relatório da commissão scien-
tiíica prussiana, que foi constituida para tratar de 
questões relativas á hygiene e á medicina, pronun-
ciaUiSfi- também,- antes-dâ -^kboração-á<>-^r^jeete -áo 
C. p. da Allemanha do Norte, a favor da eliminação 
de taes delictos (*). E certamente com razão. Em 
muitos casos que só nos últimos annos foram devi
damente apreciados dá-se perturbação mórbida (appe-
tite pederastico). A verificação offerece dificuldades 
que mal podem ser superadas (libidinagem entre 
mulheres), ao mesmo passo que os maiores excessos 
entre homem e mulher ficam impunes. Não se oflfende 
a liberdade sexual e o escândalo não deixa por isso 
de ser punivel. Poder-se-hia tornar inoffensiva a libi
dinagem de profissão por parte de indivíduo do 
sexo masculino, a única que ofíerece perigo, alte
rando-se o texto do art. 361, n. 6, do C. p. 

II.— O direito vigente (C. p., art. 175) pune 
a libidinagem contra a natureza. 

1.", entre pessoas do sexo masculino (sodomia 
ratione sezus, pederastia); 

2.**, entre homem e animal (sodomia ratione ge-
nem, bestialidade). 

que a lei tinha egualmente applicação ás mulheres que entre si com-
mettessem peccado «contra natura», e qualificou a molicie, a que 
mandou appiicar penas arbitrarias. O crime podia ser provado por tes
temunha singular, era admissivel a tortura e do arbítrio do juiz dependia 
publicar ou não o nome das testemunhas. Da sodomia conheciam pri
vativamente os inquisidores. N. do trad. 

(*) Egualmente Hâlschner, 2?, 239,Sontag,G A. 18?, 15,Stooss, 
Çhrundzüge, 2?, 265. 
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Por libidinagem devemos entender somente a 
copula e actos análogos á copula (coitus per anum) (^). 

Penas : encarceramento e facultativamente perda 
dos direitos civicos. 

§ 110. — V I I I . Do incesto 

I.— O incesto serve de transição para os crimes 
contra os direitos de familia. Sob o ponto de vista 
jurídico a criminalidade do incesto é indubitavel, 
quando se trata do abuso da influencia que o ascen
dente exerce sobre o descendente (§ 102). O C. p. 
imp. porém abandonou este ponto de vista, punindo, 
de um lado, somente a copula e deixando impunes 
outras immoralidades da maior gravidade, e, de 
outro lado, sujeitando á penas a copula entre irmãos 
adultos. 

II.— O direito romano, que não punia o com-
mercio sexual entre parentes como taes, e sim so
mente a celebração do casamento tendente a este 
fim, distinguia entre o incestus Júris gentium e o 
incestus júris civilis, e incluia no primeiro o casa
mento entre ascendentes e descendentes. Semelhan
temente o direito canonico contrapoz ao incesto/iwm 
divini o incesto segundo disposições humanas; ao 
mesmo tempo ampliou enormemente a idéa do crime 
(Innocencio I I I foi o primeiro que em 1215 tomou 
a limitar a prohibição de casamento ao 4." gráo se
gundo o direito canonico) e, além d'isso, accres-

(*) Muito mais longe vae a dec. do Trib. do Imp. de 3 de Fev. 
de 90, 20.O, 225 (introducção do membro de um indivíduo adormecido 
na bocca do léo). Contra e com razão Franck, Z, 12.°, 304 (mas in 
correctamente considera punivel o caso inverso). £ ' correcta a dec. do 
Trib. do Imp. de 15 de Nov. de 92, 23.°, 289. E ' isenta de pena, se
gundo o mesmo Trib., a masturbação reciproca. 

T. n to 
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centou ao parentesco pelo sangue a cognatio spiri-
tualis. 

Cedo a intuição da Egrejá teve entrada no di
reito da edade média allemã. A lei Eip., 69, 2, com-
minava contra o casamento incestuoso o banimento 
e a perda dos bens; numerosas capitulares recom-
mendaram a observância dos impedimentos de casa
mento, e decretaram para os casos mais graves a 
pena de morte. 

A Bamberguense, art. 142, impunha a pena do 
adultério (a decapitação, em certos casos aggravada). 
A Carolina, art. 117, dispunha porém que «si alguém 
praticasse actos impudicos com sua enteada, nora ou 
madrasta, e com outros parentes ainda mais proximosy), 
a pena fosse determinada segundo o direito escripto, 
cônsultando-se os jurisperitos. Esta redacção deu 
logar a muitas questões que foram por muito tempo 
debatidas. Era e ficou cendo controvertido no direito 
commum não só si as relações illicitas entre irmãos 
se comprehendiam naquella disposição, senão também 
quaes o gênero e o gráo da pena applicavel. As 
constituições saxonias (4.**, 12) puniam o ascendente 
e o descendente com a decapitação, os parentes col-
lateraès com a fustigaçao e o banimento perpetuo. 
Esta doutrina sustentada também por Carpsov foi a 
que predominou (n'este sentido o direito hamburguez 
de 1603, o prussiano de 1620, o austriaco de 1656); 
mas algumas legislações (por exemplo, a do Palati-
nado de 1582) foram até á pena de morte pelo 
fogo (•). 

(*) Não encontra-se o crime de incesto no Cod. Aff.; apparece qua
lificado pela primeira vez na Ord. Man., 1. 5, t. 17, d'onâe passou para a 
Phil., t. 18. O incesto júris gentium era punido com a pena de morte 
pelo fogo; sobre o incesto júris eivilis com irmã, nora, sogra, madrasta 
ou enteada recahia a pena de morte natural e nos demais casos (até o 
4.° gráo de affinidade) applicava-se a pena de degredo para dentro ou 
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Os escriptores do período philosophico puzeram 
muitas vezes em duvida a criminalidade do incesto. 
A nova legislação allemã e a estrangeira que a segue 
mantiveram o crime, ao passo que os cod. dos paizes 
latinos, bem como o cod. hoUandez, não contemplam 
o incesto como crime especial. 

III . — Segundo o art; 173 do C. p., o incesto 
é somente a copula, isto é, o ajuntamento natural 
das partes genitaes (e não qualquer outro acto im-
moral mesmo contra a natureza): 

1.°, entre ascendentes e descendentes, legítimos 
ou illegitimos; 

2.°, entre afl&ns da linha ascendente e descen
dente (embora o casamento de que deriva a afini
dade tenha sido dissolvido pela morte); 

3.°, entre irmãos (germanos, consanguineos ou 
uterinos) (^). 

Penas: no 1° caso, 1 a 5 annos de reclusão 
com relação aos ascendentes, e 1 a 5 annos de en-
carceramento com relação aos descendentes; no 2." 
e no 3.° caso, encarceramento até 2 annos. Em todos 
os casos é facultada a perda dos direitos civicos. Os 
descendentes (como no direito commum) são isentos 
de pena, quando não completaram ainda os 18 annos 
de edade (§ 43, nota 2.*), ao passo que o cúmplice 
é punivel segundo os princípios geraes. 

fora do reino. — O C. Crim. braz. de 1830 não qualificou especialmente 
o casamento incestuoso nem o coito incestuoso; o C. actual seguio esta 
tradição. N . do trad. 

C") Pouco importa que a copula se consuma no casamento ou 
fora d'elle; o que a lei pune não é o facto de contrahir um casamento 
incestuoso, mas a consumação da copula em tal casamento. Olshausen, 
i 173, 1. N. do trad. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. - CRISIES E DELICTOS CONTRA OS DIREITOS 
DE FAmLU 

§ 111. — I. Offensa do estado civil 

LTTTEEATURA. — Hálschner, 2.°, 459 ; Eeis, Die 
Unterdrückiing und Verãnderunç ães Personenstandes, diss., 
1888 ; Hitischius, Personenstandsgesetz, 3.' ed., 1890; 
V. Sicherer, W V,, 2.», 529; Stenglein, N G., 532. 

I. — O estado civil é o conjuncto e ao mesmo 
a condição dos direitos de familia. Tendo por base 
o facto de pertencer um individuo a uma familia 
determinada, o estado civil designa a posição jurí
dica desse individuo não só em relação aos membros 
da familia, como em relação a todos os outros 
homens. Origina-se do nascimento, termina com a 
morte, muda com a adopção (e também, segundo 
o direito territorial, com o reconhecimento da pater
nidade illegitima), com a legitimação, a celebração 
e a dissolução do casamento. 

A oíFensa do estado civil é um delicto especial, 
mas só reconhecido nesta larga accepção pela nova 
legislação. O direito romano punia não somente a 
suppositio partus (delicto imprescriptivel), senão 
também o uso de um nome falso fasseveratio falsi 
nominis vel cognominisj como quasi falsa; e nessas 
comminações era o interesse publico que predomi
nava : publicè interest partus non suhjiciy ut ordinum 
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dignitas familiarumque salva sit. As fontes da edade 
média allemã. bem como a Carolina, guardavam 
silencio. O direito commum (por exemplo, o prus
siano de 1721) cingio-se ás disposições do direito 
romano; a Áustria, em 1707, punia com a decapi-
tação a « suppressão de filhos alheios », e o Allg. 
Landrecht prussiano, art. 1.436, como a maioria dos 
Cod. territoriaes da AUemanha, comprehendia na 
burla a mudrnça do estado civil ("). Esta con
cepção é menos incorrecta do que a classificação 
do crime em questão entre os crimes de falsidade 
recentemente defendida por Olshausen, § 169, 2, e 
Reis; porquanto o meio empregado para a privação 
dos direitos de familia, resultantes do estado civil, 
não é o abuso de uma fôrma de authenticação, mas 
a simulação ou a suppressão de factos, quer se 
subtraia permanentemente ao conhecimento de ter
ceiros o facto de pertencer o oífendido a uma deter
minada familia (suppressão do estado civil), quer 
se faça crer erroneamente pertencer o indivíduo a 
uma familia a que na verdade elle é extranho 
(mudança do estado civil). Certo é porém que se 
trata de um delicto de caracter inteiramente es
pecial. 

I I . — Offensa do estado civil é a suhtraeção 
dos direitos de famüia, que pertencem a alguém, como 
membro de uma familia dada. mediante -producção 
de um erro permanente relativo a esse facto (C. p., 
art. 169). Entre mudança e suppressão (occultaçâo 
do verdadeiro estado civil) não ha difíerença essen
cial ; mas em todo caso faz-se mister a creação 
de uma situação ou estado. Não basta que em um 
caso singular alguém se dê por outrem (art. 369, 
n. 8) ou occulte a morte ou o casamento de outrem. 

(*) Vêr na Class. dos erim.., p. 150 e 348, a legislação portu-
gueza sobre títulos indevidos e parto supposto. N. do trad. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



160 TRAÍADO DÈ DIREITO PENAL 

Incide porém na lei tanto a suppressão do estado 
civil de quem morreu ou de quem nasceu morto, 
como a mudança do próprio estado civil, quando 
deste modo é affectado o estado civil de outra 
pessoa viva. O consentimento do interessado não 
dirime a criminalidade, pois o estado civil não está 
á livre disposição daquelle a quem pertence (^). 

De accôrdo com a tradição histórica, o legis
lador individualisou, como caso especialiiente impor
tante, a supposição ou dolosa substituição de infante, 
isto é, de uma pessoa, que em razão de sua edade 
juvenil não tem ainda clara consciência do facto de 
ser membro de uma familia dada e por isso não 

(") Estado civil {Personenstand), segundo a definição de Merkel, 
é a condição jurídica de uma pessoa como membro de determinada 
familia, em razão de descendência, adopção, legitimação ou casamento. 
Oart. 169 do C. p. ali. pune somente « aquelle que... supprime ou 
muda dolosamente o estado civil de outrem ». O que constitue o 
delicto é a « offensa ao estado civil de outra pessoa »; portanto não 
incorre nesse artigo quem muda o próprio estado, sem supprimir ou 
mudar ó estado civil de outrem, ou mesmo quem se arroga direitos 
de uma familia extranha, em tanto quanto este ultimo efiPeito não se 
dá; actos desta natureza podem ser puniveis em virtude de outras 
disposições da lei penal, como os arts. 263 (burla), 271 (falsificação), 
860, n. 8 do C. p. (usurpação de nome, titulo etc.) Além disso, a 
intenção do delinqüente deve ser tendente a produzir uma situação 
illegitima permanente e não simplesmente transitória. Por mudança 
do estado civil entende-se a creação de uma situação, por meio de 
simulação ou suppressão de factos, que faça apparecer outrem como 
investido de direitos de familia, que não lhe pertencem ,• por suppressão 
entende-se a creação de uma situação que não permitte a outrem fazer 
valer praticamente os seus verdadeiros direitos de familia (Merkel). 
Pouco importa, porém, para a existência do delicto, que a intenção 
do agente seja prejudicar ou favorecer alguém; isto é somente o 
motivo do acto (Schwarze). Bem diverso é o ponto de vista do nosso 
C. p., que nos arts. 286, 287 e 288, considera como circumstancia 
elenàentar a intenção de prejudicar a terceiro. 
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está em condições de desfazer os planos do agente 
(vêr também a § 89) (̂ ) (<=). 

(1) Em sentido contrario Olshausen, § 169, 8 ; Reis, 77; de 
accôrdo Berner, 435, Hálschner, 2?, 464, v. Meyer, 766. 

(o) Em regra, diz Schwarze (H H., 3.°, 280), trata-se a suppo-
sição de infante, como o caso principal do delicto, e assim fez também 
o C. p. ali. Entretanto este caso não offerece particularidades que 
exijam um tratamento especial, e sem inconveniente a lei poderia 
deixar de mencional-o. O art. 169 assignala dois casos: a supposição 
propriamente dita e a troca. Dá-se a primeira hypothese, quando um 
infante é supposto, sem que outro tenha sido posto á margem, e isto 
pôde occorrer tanto a respeito de filhos legitimos, como de illegitimos. 
Pela supposição de infante pôde mudar-se a ordem da successão, 
dar-se a transmissão de um Jideicommisso e tc , ou, com relação a 
filhos illegitimos, exigir-se o cumprimento de uma promessa de casa
mento ou levantar-se pretenções a alimentos etc. Em taes casos não 
é circumstancia característica que se trate de um proveito p&ra o 
infante supposto. Também pôde succeder que o acto não oflfenda o 
estado civil de um terceiro, como, por exemplo, si se trata de direitos 
a alimentos, em razão do pretendido nascimento de um filho. Nada 
obstante, dá-se em todos esses casos supposição de infante e portanto 
« a mudança do estado civil do infante supposto ». A troca suppõe 
a substituição de um infante por outro. Pôde um menino morto ser 
substituído por um vivo ou vice-versa, conforme o engano tiver por 
fim fazer crer que um infante é vivo ou que morreu. Certos direitos 
podem ter por fundamento tanto a vida como a morte de um infante 
(Jideieommisao). Na mesma família e pelos mesmos motivos um 
menino pôde ser substituído por uma menina; de dois gêmeos pode 
o que nasceu primeiro ser trocado pelo outro. £ m regra também 
aqui occorrerão prejuízos de caracter patrimonial; jnaa não é esta a 
circumstancia decisiva. Decisivo é somente o facto de que o estado 
civil de um infante, e na hypothese em questão de ambos os infantes, 
foi mudado. — No caso clássico da supposiiio partua, a (pretendida) 
mãe figura como autora, o marido como illudido e terceiros como 
cúmplices. Mas é evidente que taes supposições também podem 
dar-se por occasíão de um parto real, e na verdade sèm sciencia da 
mãe e até contra o seu particular interesse, caso em que ella figurará 
como offe^dida. Também d« ordHiarío a supi^sição opera-se por 
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Penas: encarceramento até 3 annos; quando o 
crime é commettido na intenção de lucro, reclusão 
até 10 annos. A tentativa é punivel. 

Si não se trata de um crime continuo, a pre-
scripção começa a correr com o acto mesmo, pelo 
qual se opera a mudança ou a suppressão do estado 
civil. 

III.—A lei de 6 de Fevereiro de 1875 sobre 
o registro do estado civil e a celebraçfo do casa
mento creou novas infracções. Assim o art. 68 da 
lei pune com penas próprias da contravenção (multa 
até 150 marcos ou detenção) a violação do dever 
relativo ás declarações exigidas nos arts. 17 a 20, 
22 a 24, 56 a 58 da mesma lei. Mas o procedi
mento criminal não tem logar, quando a declaração 
é feita em tempo, embora não o seja por quem 
estava em primeiro logar obrigado a fazel-o, o que 
é uma circumstancia extinctiva de pena inteiramente 
especial. 

§ 112. — II. Crimes e delictos relativos 
á celebração do casamento 

LITTEBÍLTUEA.—Hâlschner, 29, 466; Stenglein, FG, 
533; Mainzer, Die Ehe im deuischen Strafrecht, 1894. 

I. — O casamento por captação, também deno
minado burla matrimonial (já individualisado no 
direito austríaco de 1787 e no Allff. Landrecht prus
siano, art. 1.068, bem como em muitos cod. terri-

occasião do nascimento; mas p6de acontecer posteriormente, comquanto 
ás mais das vezes os casos desta natureza se compiehendam na troca. 
— As disposições do nosso C. p. sobre a offensa do estado civil 
(arts. 286 a 288), em vez de syntheticas, são casuisticas e por isso 
mesmo incompletas. O proj. revisto (arts. 290 a 292) não vae além 
da ofiensa ao estado civil de um infante. K. do trad. 
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toriaes, mas não no cod. prussiano de 1851) appro-
xima-se da offensa do estado civil em que tem por 
fim crear um estado civil não correspondente á 
ordem jurídica. O C. p., art. 170, distingue dois 
casos : 

1.°—O facto de uma das partes occultar frau-
dulenta-mente á outra, ao contrahir matrimônio, a 
existência de um impedimento legal (dirimente). 
Deve-se entender que ha fraude, quando a outra 
parte não contraüria o casamento, como o agente 
sabe, si tivesse noticia do impedimento, e portanto 
quando a ignorância de uma das partes é utilisada 
pela outra, provindo o engano da supposição, sup-
pressão ou alteração de factos. A idéa de fraude 
corresponde pois á de artificio (§ 37, nota 3.*) Q). 

2°—O facto de uma das partes persuadir frau
dulentamente a outra a contrahir casamento, mediante 
um engano que autorise a parte enganada a impugnar 
a validade do casamento ('). 

Penas: encarceramento por tempo não inferior 
a 3 mezes. A dissolução do casamento em razão 
de uma daquellas causas é condição de punibili-
dade (§ 43, III) f ) . O processo depende de 

(*) Egualmente Hàslcliner, 2, 467, v. Meyer, 986, Schütze, 322. 
Exigem porém Berner,437 Binding, Normen, 2.», 605, Olshausen, § 170, 
8.0, a intenção de prejudicar a outra parte. 

(•) A disposição do art. 170 do C. p. ali. é reproduzida no art. 288 
do proj. braz. revisto. N. do trad. 

(*) A questão é idêntica á do adultério (§ 114, nota 5?). De accordo 
Binding, Normen, 1.° 130, v. Meyer, 330, Keber, Antragsdelikte, 204; 
contra, Bennecke, 12, nota 10, Binding, 1.», 601, Elsas, Segnadigunffsrecht, 
45, Hâlschner, 2.», 468, 474, Hellweg, Sirafprozess, 252, v. Kries, Z, 5.», 
12, Mainzer, 7, Olshausen, §g 170, 6,172, 6, v. Risch, 252, G S, 36, 252, 
o Trib. do Imp. (repetidas vezes, ultima dec. a de 8 de Fevereiro de 87, 
15.°, 26), os quaes vêem na dissolução do casamento somente uma con
dição do processo criminal. Parece porém evidente que, não sendo o casa
mento impugnado pela parte illudida, não se dá uma acção punivel no 
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queixa (^). O prazo desta só começa a correr, quando 
a pessoa autorisada a dar queixa tem conhecimento 
da sentença passada em julgado que dissolve o casa
mento (§ 43, nota 5.*). A prescripção porém corre do 
dia em que o acto foi praticado, e portanto do dia 
em que o casamento foi contrahido (§ 43, nota 6.*). 

II.—Dizem também respeito á celebração do 
casamento os três seguintes crimes de responsabili
dade (com os dois últimos ainda nos occuparemos 
sob um outro aspecto): 

1.°, o do official do estado civil que celebra 
casamento sem observar os preceitos da lei de 6 de 
Fevereiro de 1875 (*) (art. 69 da mesma lei, multa 
até 600 marcos); 

2.**, o do sacerdote ou outro ministro de um 
culto (sobre esta idéa o § 121, V), que procede ás 
cerimonias religiosas do casamento, antes de lhe 
ter sido mostrado que o casamento fora celebrado 
perante o official do estado civil (art. 69 da mesma 
lei, o qual substituio o art. 337 do C. p . ) ; 

3.", o do ministro de um culto ou do official 
do estado civil que celebra o casamento, sabendo 
que um dos contrahentes é casado (C. p., art. 338). 

Em todos os três casos pôde também suscitar-se 
questão sobre a cumplicidade por assistência no 
crime de bigamia. 

Penas: no 2.° caso, multa até 300 marcos ou 
encarceramento até 3 mezes; no 3.° caso, reclusão 
até 5 annos. 

sentido da lei. Ainda mais longe vae, entre outros, Berner, 441, que 
considera a dissolução do casamento como circumstancia constitutiva 
do facto. 

(•) O somente do ai. 2.° do art. 170 não tem outra significação. E 
inapplicavel o art. 65, ai. 2.». 

{*) E ' necessário o dolo; dec. do Trib. do Imp. de 27 de Maio de 
81, 4.°, 234. Em sentido contrario (obscuramente) Stenglein, 636 
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k-i-í?̂  III.—Mencionaremos finalmente que no projecto 
da lei de introducção do C. civil se contém a se
guinte comminação (ver a nota ao art. 1.250 do 
primeiro projecto do cod.) : «incorre em multa até 
1.000 marcos ou em encarceramento até um anno : 
1°, quem contrahir casamento com violação do 
art. 1.237; 2^, a mulher que contraliir casamento 
com violação do art. 1.241, bem como o indivíduo 
que com tal mulher se casar, tendo conhecimento 
do impedimento ao tempo da celebração do casa
mento» (^). 

§ 113—II I . D a p o l y g a m i a 

LiTTEEATUEA.—V. Wáchter, monograpliias, 144, 
Hálschner, GS, 229, 4249; Vülnow, GS, 309, 123; Hâl-
schner, 29, 474 ; Stange, Beitràge zur Lehre von der Bi-
gamie, diss., 1893 ; Bennecke, Bie strafrechtliche Lehre vom 
Ehébruch, 1884; Mainzer, Bie Ehe im deutschen Strafrecht, 
1894. 

I. — A polygamia, denominada de ordinário 
(mas inexactamente) higamia, apresenta-se como 
offensa do vinculo conjugai por ahuso da fôrma de 
celebração do casamento (*). O direito romano consi
derava a bigamia somente como stuprum (1.18, C. 9, 9); 
a primitiva edade média allemã também não a tra
tava como crime especial e a punia como adultério 
ou rapto (Frauenstàdt, Z, 10", 234). Só as fontes 

(*) o art. 1.237 prohibe que, dando-se o divorcio em razão de 
adultério, o cônjuge divorciado se case com a pessoa, com quem se fez^ 
culpado de adultério, quando na sentença de divorcio se declara que o 
adultério é a causa deste. O art. 1.241 prohibe que a mulher contraia um 
novo casamento antes do decurso de 10 mezes, a contar da época em que 
o casamento anterior foi dissolvido ou declarado nuUo. 

C) üutr 'ora considerava-se a bigamia como «um adultério conti
nuado sob a fdrma de casamento». Esta concepção está hoje geralmente 
abandonada. Segundo a doutrina corrente entre os criminalistas allemSes» 
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posteriores, por exemplo o direito municipal de 
Ripen de 1269 (Loning, Z, 5°. 224, cons. também 
Osenbrüggen, Alamannisches Strafrecht, 282, Knapp, 
Z, 12°, 236) ou a malefizordnung tirolense de 1499 
é que fizeram menção da bigamia como crime inde
pendente. Ao passo que a Bamberguense, art. 146, 
excluia expressamente a pena de morte por con
traria ás leis imperiaes, a Carolina, art. 121, dis
punha que os culpados do crime de bijamia «não 
fossem criminalmente menos punidos do que os 
adúlteros, comquanto as leis imperiaes não impu-
zessem pena capital a tal crime». De accordo com 
esta disposição, o direito commum impunha a pena 
de decapitação (como o direito do Palatinado de 
1682, o hamburguez de 1603, o bávaro de 1616, o 
prussiano de 1620, o austríaco de 1656), mas exigia 
a copula carnalis para a consummação do crime, 
mesmo em razão da equiparação da bigamia ao 
adultério (neste sentido o direito bávaro de 1751, 
o austríaco de 1786). Os escriptores do direito 

o que constitue o crime de bigamia é a celebração de um novo casamento, 
no que já vae a offensa á fé conjugai; o adultério é circumstancia intei
ramente accessoria; o que caracterisa a figura criminal em questão é o 
«abuso das fôrmas legaes da celebração do casamento». Por isso é in
dispensável que o novo casamento seja contrahído de um modo formal
mente conforme á lei. Si as formalidades que a lei exige como 
necessárias para a celebração do casamento não foram observadas, não 
se dá o eorpus delieti, falta o facto constitutivo da bigamia. Por outro 
lado, não é necessário que os contrahentes convivam como marido e 
mulher, o crime consumasse com a celebração do casamento. E nisto 
mostra-se uma das conseqüências praticas da nova intuição, pois a 
antiga só podia datar da copula a consumação da bigamia. ü m outro 
effeito as3Ígnalaremos_adiante. JEste ponto de vista—explica x definição " 
dada no texto, que corresponde á seguinte formulada por Merkel: 
«Bigamia é a offensa dolosa do já existente vinculo conjugai pela cele
bração de um casamento mediante abuso das respectivas fôrmas legaes.M 
27. do trad. 
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commum (Kock, Kress, Bõhmer e outros) manti
veram esta concepção, pedindo também a punição 
do crimen hinorum sponsaliorum, até que a litteratura 
do período philosophico (de Thomasius até Soden) 
poz em questão a criminalidade do facto em geral. 
Só com o triumpho obtido pelo principio do casa
mento civil tornou-se segura e determinada a collo-
cação da polygamia no systeina C"). 

II.—Segundo o direito vigente (C. p., art. 171), 
o que constitue a bigamia é o facto de contrahir 
casamento, quando um dos cônjuges é casado, antes 
de ter sido o casamento anterior dissolvido, annul-
lado ou declarado não existente (nuUo). Esta dis
posição suppõe a existência de um casamento que, 
embora nullo ou annuUavel, corresponda aos pre
ceitos legaes sobre a fórma da celebração. E' pu-
nivel, segundo a mesma escala penal estabelecida 
pela lei, não só a parte casada, como a não casada {^). 
Sobre o ministro ou o ofl&cial do es ado civil que 
celebra o casamento, ver o § 112, IT. 

E' necessário o dolo, mas basta o dolo eventual. 
A tentativa começa com o inicio do acto da cele
bração (portanto com a interrogação por parte do 

C) Ver a Ord. Aflf., 1. 5, t. 14, Man., t. 19, Phil., t. 19. A bi
gamia (pena de morte) era considerada caso de adultério e exigia a 
consummação do casamento. M. Freire, t. 10, l 9. N. do trad. 

(o) Eis a outra conseqüência de considerar-se a bigamia como 
« abuso da fórma de celebração do casamento ». Ambas as partes são 
co-autoras, quer o nubente casado, quer o nubente não casado; este 
ultimo abusa também da fórma do casamento «para a vida em com
mum com uma pessoa casada». O C. p. francez desconhece pois o 
caracter essencial do crime de bigamia, deixando de punir a parte não 
casada. Incorre egualmente era censura o nosso C. p., art. 283, para-
grapho único, que trata a parte não casada como mero cúmplice. Não 
assim o prog. braz. revisto, art. 287 (mas é incorrecta a redacção — 
solteiro em vez de não casado). N. do trad. 
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ofl&cial do estado civil), de sorte que os esponsaes, 
as proclamas, o trajecto em demanda do official do 
estado civil etc, são actos preparatórios isentos de 
pena. A consumação opera-se com a celebração do 
casamento concluída pela declaração do official do 
estado civil; não se faz mister a copula. A bigamia 
não é pois crime continuo; pertence ao numero dos 
crimes que criam um estado ou situação. 

Penas : reclusão até 5 annos ; ocoorrendo cir-
cumstancias attenuantes, encarceramento por tempo 
não inferior a 6 mezes. 

Por força de disposição especial da lei, que 
não deriva de princípios geraes e por isso mesmo 
não pôde ser ampliada a outros casos, a prescripção 
só começa a correr do dia em que um dos dois 
casamentos for dissolvido, declarado nullo ou an-
nullado. 

§ 114. — IV. Do adultério 

LiTTERATURA. — V. Wâchter, monographias, 162; 
Hâlschner, 29, 469, e GS, 229, 401; JRosenthal, Die 
Becktsfolgen des Ehébruchs nach Kanonischem und deutschem 
Mecht, 1880; Bennecke, Die strafrecMiche Lehre vom Ehe-
bruch, 1884 ; Mainzer. Die Ehe nach deutschem Beichsstraf-
recht, 1894. 

I,— Historia. Foi a lei Julta de adulteriis que 
incluio pela primeira vez o adultério no numero 
dos crimes punidos pelo direito romano com pena 
publica (D. 48, 5, C, 9.°, 9). Quanto ao mais o 
legislador permaneceu fiel ás intuições populares, 
que se explicam pelo poder doméstico do pater-
familias:--sómente a„violação_da jfidelidade conjugai 
e a violação de uma união conjugai estranha pelo 
homem (os textos qualificam o adúltero de temerator 
alienarum nuptiarumj, mas não o commercio carnal 
do homem casado com mulher não casada, apresen-
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tava-se como aduUerium. Posto que reduzido a es
treitos limites, o antigo direito de matar ficou reser
vado ao pae e ao marido. Segundo o direito de 
Justiniano recahia sobre o adúltero a pena de 
decapitação; a adultera era recolhida em um con
vento, donde, "depois do decurso de dois-annos, o 
marido a podia tirar (Nov., 174). Desde Constan-
tino o direito de queixa foi limitado aos parentes 
mais próximos. 

Segundo a concepção do direito allemão, o 
adultério também só podia ser commettido pela 
mulher casada e seu cúmplice. Tácito, Germ. 19, 
nos dá noticia do poder repressivo do marido (^). 
A concepção da Egreja, oriunda da importância do 
casamento como sacramento, segundo a qual exigia-se 
do homem a mesma castidade que da mulher era 
exigida (C. 4, C. 32, qu. 4), não podia prevalecer 
sobre a do direito secular, comquanto coubesse ás 
mais das vezes á justiça' ecclesiastica conhecer do 
adultério. O Espelho da Suab., I I , 13, e o da Sa-
xonia, 174, III, inílingiam á adultera a pena de 
decapitação ; mas ás mais das vezes a justiça con
tentava-se com uma pena arbitraria. A Bamber-
guense, art. 145, tentou discriminar exactamente as 
diversas hypotheses ; o homem, que adulterava com 
mulher casada, devia ser punido com a espada, 
mas o adultério com uma «mulher desimpedida » 
seria punido arbitrariamente, e o procedimento 
ofi&cial de justiça só caberia nos «adultérios pú
blicos, manifestos e escandalosos ». A Carolina, 
art. 120, limitou-se a fazer referencia « á tradição 
de nossos antepassados e ao nosso direito imperial», 
e assim deixou os movimentos livres á legislação 
territorial. Não raro esta tentou equiparar o homem 

(*) Lobm, Das Recht der Eheschliessung, 73 ; Heusler, Insti-
tutionen des deutschen Privatreckts. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



160 TRATADO DE DIEEITO PENAL 

e a mulher, e comminou também contra o marido, 
que pecasse com uma donzella, a pena de decapi-
tação (Z, IO.**, 235) ; neste sentido as constituições 
saxonias, 4.°, 18 (Distei, Z, 10.°, 431), o direito 
prussiano de 1620, repetidas ordenanças austríacas 
do XVI e XVII século. Só em 1783 a Saxonia 
ábolio a pena de morte. A praxe era entretanto 
«incertissima », como se queixava Bõhmer, e a pena 
de morte rara vez imposta; somente quando dava-se 
escândalo publico (pela convivência com a concubina), 
podia-se, segundo as ordenanças policiaes do Im
pério, proceder ex-officio. Ainda menos severo foi o 
período philosophico, que via no adultério somente 
a oífensa de um direito puramente civil resultante 
do contracto matrimonial, o direito á prestação do 
dever conjugai e ao exclusivo commercio carnal. 
A Áustria em 1787 relegou o adultério para a classe 
dos <t crimes políticos », e s> Allg. Landrecht prussiano, 
art. 1062, só se mostrou rigoroso para com a mulher 
adultera ("). A nova legislação, prescindindo-se de 
algumas poucas excepções (além da Inglaterra, Ge
nebra etc, especialmente Hamburgo em 1869), 
manteve a criminalidade do adultério (pois considera 

CJ «Em Portugal, diz P . e Souza {Class. dos Orim., p. 227), 
este crime (adultério) não era cohibido por alguma lei penal, mas era 
deixado á vindicta particular, até ao reinado de D. Diniz, como se 
vê dã. sua lei de 19 de Setembro de 1340, compilada no Cod. Aíf., 
1. 5, T. 12. Seu filho, D. Afibnso IV , foi o primeiro que punio o 
adultério voluntário nos nobres com o perdimento dos bens da coroa, 
nos peães com a morte. A vindicta particular permittida neste crime 
ao marido pela Ord. 1. 5, t. 38 pr. §§ 1 e 5, que tem justamente 
cabido em desuso, nunca se estendeu pelo nosso direito ao pae a 
respeito da filba, posto que outra cousa dispuzesse o direito romano ». 
Segundo M. Freire, commentario ao tit. 11 do seu Cod. Orim., o adul
tério de mulher solteira não era punido como tal, devendo os barre-
gueiros casados ser castigados com penas pecuniárias, e não com as 
dos adúlteros. K. do trad. 
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0 casamento como fundamento da ordem politica), 
comquanto a tenha limitado por diversos modos. 
Mas, cumpre notar, tem-se ás mais das vezes es
quecido, principalmente na Allemanha (não se pôde 
dizer o mesmo do direito dos paizes latinos, do 
J'apão, do projecto" TUSSO^, que o facto de ser a 
mulher mais merecedora de pena do que o homem 
encontra o seu fundamento physiologico na pertur-
hatio sanguinis. 

I I . — O direito vigente. O art. 172 do C. p. 
suppõe dada a idéa do adultério. Segundo a lingua
gem commum, o que constitue o adultério é so
mente a copula, isto é, o ajuntamento natural das 
partes genitaes : qualquer outro commercio carnal 
com pessoa de outro ou do mesmo sexo, por muito 
abominável que seja sob o ponto de vista da moral, 
não pode ser considerado como adultério (^). O ho
mem casado, que constrange uma pessoa do sexo 
feminino ao coito (art. 177) ou a engana para o 
mesmo fim (art. 179), faz-se também culpado de 
adultério ; não assim o homem não casado que pro
cede por egual modo para com uma mulher casada, 
pois neste caso não tem logar o divorcio (ver 
adiante) i^). 

E' condição do adultério a existência material 

(*) Não assim o Allcf. Lnndrecht prussiano, que equiparavu ex
pressamente ao coito « a sodomia e outros crimes contra a natureza ». 
De Hccordo com o texto a opinião commum; também Olthausen, 
1 172, 1, e a dec. do Trib. do Imp. de S de Outubro de 86, 14 ,̂ .352. 
Violenta et certa suspiciofornicationis (C. 12, X, de praes) não basta. 

(•») Isto é, no primeiro caso dá-se o concurso ideal do crime 
definido no art. 177 ou no art. 179 e do adultério; no segundo caso 
porém, o d^ílinquente não incorre nas penas do adultério, porquanto, 
como não é culpada a mulher casada com quem adulterou, não pôde 
ter logiir o divorcio, o que é condição para a punição do crime de 
adultério. N. do trad. 

T. 11 11 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 TKATADO DE DIREITO PENAL 

de um casamento (portanto não nullo) (̂ ), embora 
impugnavel (annullaA''el). O consentimento do côn
juge oífendido não obsta que. o adultério seja pu
nido (*). Mas o adultério só pôde ser punido, quando, 
em razão delle, dá-se o' divorcio e deste modo ve
rificado fica que o adultério tornou impossível a 
convivência dos cônjuges (®). A consummação opera-

(') Egualmente Berner, 442, Geyer, 2.», 89, Hilschner, 2.°, 470, 
Olshausen, ? 172, 2, v. "Wáchter, 484. Contra, v. Meyer, 982, Schü-
tze, 325. 

(*) De accordo Geyer, 2.°, 89, Hálschner, 2." 473, v. Meyer, 
320, 981, dec. do Trib. do Imp. de 7 de Junho de 86, 14?, 202, e 6 
de Fev. de 94, 25.», 119. Contra, Binding, 1.°, 745, Kessler, GS, 38, 
571, V. Kries, Z, 7.», 532, Mainzer, 25, Olshausen, | 172, 1. Outro é 
o caso segundo o art. 1441 do proj. An Cod. civil que nega ao marido 
offendido o direito de divorciar-se, quando elle consentio no adul
tério ("=). 

(°) Os que ligam ao consentimento do cônjuge offendido o 
effeito de impedir a punição do cônjuge adúltero fundam-se em que o 
adultério attenta somente contra a fé conjugai, e por isso mesmo só 
pode ser punido depois de decretado o divorcio e em virtude de queixa. 
Uma e outra cousa dependem da vontade do cônjuge offendido; deve-
se pois entender que o consentimento deste exclue a punibilidade do 
adultério (neste sentido também o nosso C. p., art. 279, | 2). A isto 
respondem o autor e os defensores da doutrina exposta no texto que 
a lei classifica o adultério entre os crimes contra a moralidade e que a 
honra não é um bem sujeito á livre disposição do indivíduo. N. do trad. 

(*) Portanto o divorcio em razão de um adultério importa a 
impunidade de todos os outros. Produz o mesmo effeito a impossibili
dade jurídica do divorcio, v. g., por compensação no adultério, segundo 
o direito ecclesiastico commum.— O divorcio é condição de punibili
dade ; ver o g 112, nota 2? E' completamente arbitraria a distincção 
que faz Stein, Das private Wissen des Richters, 1893, nota 3?— Sur
gem difSculdades, quando dá-se «adultério duplo ou simultâneo». 
Neste caso o co-delinquente casado pode ser punido, embora seu casa
mento não seja dissolvido e o seu cônjuge não dê queixa (<•). 

(*) Só o adultério, sobre que se baseou a sentença de divorcio, 
pôde ser objecto de procedimento criminal; todos os outros ficam pois 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CEIMES CONTEA OS DIREITOS DE FAMÍLIA 163 

se com o ajuntamento das partes genitaes; não é 
necessário o derramamento de sêmen. 

O processo depende de queixa, cujo prazo 
começa a correr desde o transito em julgado da 
sentença de divorcio (§ 43, nota 5.*), ao passo que 
a prescripção da acção já começa a correr, segundo 
a regra geral, desde a pratica do adultério; mas, 
em virtude do disposto no art. 67 do C. p., a 
prescripção interrompe-se durante o curso do pro
cesso de divorcio. A pena do adultério é encarce-
ramento até 6 mezes. 

impunes.— O art. 172 do C. p. ali. dispõe que, decretado o divorcio, 
podem ser punidos pelo adultério o cônjuge culpado e o seu cúmplice. 
D'ahi conclue-se que. no adultério simultâneo, basta ter sido decretada 
a dissolução de uma das duas sociedades conjugaes para que o co-
delinquente no adultério possa ser punido, embora o seu cônjuge não 
tenha pedido o divorcio nem dado queixa. N. do trad. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. - DELICTOS CONTRA A LIBERDADE 

DE RELIGIÃO E O SENTIMENTO RELIGIOSO 

§ 115. — Historia e conceito 

LiTTER ATURA. — Wahlberg, H H, 39, Yilliiow, G S, 
319, 509, 579 ; Hager, Beitrãge zur Lehre von den Beli-
gionsvergeTien, 1874 ; Bott, Zur Lehre von den Beligions-
vergehen, diss., 1890 ; Kõhler, 19, 160; Fuld, G A, 39, 
142, Wach, Deutsche Zeitschrift für Eirchenrecht, 29, 2, 
261. Crusen, Der strafrechtliche Schutz des Bechtsgutes der 
JPietdt, 1890 (nionographias do Kriminalist. Seminar, 2, I); 
Stooss, Grunãzüge, 29, 182; Hinscliius, Eirchenrecht, 49, 
790; Th. Mommsen, na Èistorische Zeitschrift de Sybel, 
449, 389. 

I. — Poucos crimes offerecem maiores difficul-
dades do que os delictos contra a religião quanto 
a uma concepção verdadeira e fundada em princi-
pios, bem como quanto a sua classificação no systema, 
aliás dependente daquella concepção; poucos crimes 
têm passado por transformações mais frequentes e 
mais rápidas no concernente a sua natureza, extensão 
e conteúdo. 

1°—Das doutrinas do judaismo deriva a con
cepção de que a ordem civil tem a missão de pro
teger a divindade vingadora contra a injuria impia. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DELICTOS CONTEA A LIBERDADE RELIGIOSA 165 

Desfarte Deus foi rebaixado á condição de homem, 
e em torno da blasphemia agruparam-se outros 
crimes de religião com o caracter de crimen loesce 
magestatis divince, que é o primeiro e o mais grave 
de todos e se modela nas suas circumstancias con
stitutivas pelo crime de lesa magestade humana, 
assim como a idéa do soberano divino se modela 
pela do soberano terrestre. 

Tal foi o ponto de vista do direito romano 
ulterior, quando na Nov. 77 decretou contra a blas
phemia a pena de morte pelo fogo afim de que não 
recahisse sobre o império a cólera da divindade não 
aplacada. Sobre esta novela assenta o recessus im-
perii da dieta de Worms de 1495, o qual, por sua 
vez, servio de fundamento ao art. 106 da Carolina. 
Este cod. comminou penas corporaes — pena capital 
ou de perda de membros (perda dos dentes, segundo 
as constituições saxonias, 4.°, 1, e a Josephina 
de 1707; cons. Gunther, 2.°, 62, e também a Z, 
9.°, 210), contra aquelle que (f attribuisse a Deus o 
que a Deus não convém, ou por palavras negasse 
a Deus o que a Deus compete, e oífendesse a omni-
potencia divina ou a virgem Maria, Santa Mãe de 
Deus.» No direito commum notam-se muitas vacil-
lações. A's mais das vezes distinguiam-se a blas
phemia directa e a indirecta e punia-se a primeira 
com a morte. Encontram-se também, principalmente 
nas constituições criminaes do Império de 1548 
a 1577 numerosas disposições contra o «jurar e 
rogar pragas.» Era egualmente punida a falta de 
denunciação. Embalde os escriptores do periodo 
philosophico (Montesquieu, Quistorp e outros) plei
tearam a causa da impunidade. José 2.° decretou 
em 1787 (posteriormente proposta Martini) a pri
são no hospicio dos loucos. Só no Allg. Landreckt 
prussiano, art. 217 («quem der occasião a es
cândalo vociferando de publico grosseiras injurias ») 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



166 TEATADO DE DIREITO PENAL 

encontramos iim ponto de vista novo e aprovei
tável (*). 

2° — O Christianismo, tendo sido elevado no 
Império romano á religião de Estado, foi protegido 
por diversas disposições, penaes. A apostasia e a 
heresia figuraram como crimes políticos, bem como 
desde 425 (Valentiniano 3.°) a confissão de paga
nismo. 

Na edade média allemã a heresia pertencia á 
jurisdicção ecclesiastica, e nos textos civis é ás mais 
das vezes comminada contra ella a pena de morte 
pelo fogo (Esp. da Saxonia, 2.°, 13,7). Em terri
tório allemão a primeira queima de herege teve 
logar em 1229 (Osenbrüggen, 90). E' também este 
o ponto de vista da Bamberguense, art. 130. 

O silencio da Carolina deixou os movimentos 
livres á legislação territorial. O Brandenburgo em 
1582, as ordenanças tyrolenses e numerosas orde-
nanças austríacas do XVI e XVII séculos manti
veram a pena de morte. 

Carpsov, porém, pedia o banimento. Já em 
1697 Thomasius impugnava a criminalidade da he
resia. Mas ambos os crimes encontram-se ainda no 
direito bávaro de 1751 e no austríaco de 1768. 
Também os escriptores do periodo philosophico, em
bora sob um outro ponto de vista, mantiveram esta 
concepção. Ao seu ver, a religião é que ministra as 
rédeas, com que o Estado governa os subditos 
(Sonnenfels). Em 1787 a Áustria sujeitou a penas 
a propagação de doutrinas errôneas e a s.educção 

(») Em Portugal uma lei de D. Diniz de 7 de Junho de 1353 
mandou arrancar a lingua ao blaspherao e queimal-o vivo, rigor que 
os cod. posteriores (Aff., 1. t, t. 99, Man., t. 34, Phil., t. 2) modifi
caram, impondo pena pecuniária e a de degredo (bem como a de 
açoutes no caso de ser peão o delinqüente). M. Freire, I. J. Crim., 
1. 2, t. 16. N. do trad. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DELICTOS CONTEA A LIBERDADE RELIGIOSA 167 

para a apostasia christã, e a Prússia em 1794 a 
fundação de seitas. Ainda presentemente Portugal 
protege a religião do Estado. 

Na Áustria só se operou mudança na legislação 
pela lei de 25 de Maio de 1868 ; mas os novos 
projectos austriacos comminam também penas contra 
aquelles que tentarem publicamente destruir a fé 
em Deus. 

A mesma concepção, comquanto modificada na 
fôrma, reapparece em nossos dias nos escriptos dos 
criminalistas, segundo os quaes a religião, «sendo 
por si um dos fundamentos da nossa vida nacional ». 
deve ser posta sob a protecção do direito penal 
(Wahlberg, Kohler, Bott e outros) ("). 

3.°—A verdadeira concepção assenta sobre o 
principio de que o Estado deve limitar a sua missão 
nesta matéria a proteger a liberdade da fé religiosa 
contra a oíFensa injuridica. Desfarte a perturbação 
do culto religioso, a turbatio sacrarum, já reprimida 
com pena capital no direito de justiniano (Nov. 123, 
cap. 31) vem a ser o ponto essencial nos crimes 
de religião. O Allg. Landrecht adoptaya em parte 
o mesmo principio que é resolutamente observado 
pelo cod. francez. Na legislação e na sciencia do 
nosso século a perturbação da paz tem passado a 
occupar cada vez mais o primeiro plano, como no
ta-se especialmente nos cod. da HoUanda e da Itália 
(motivos deste ultimo, 2.°, 43). O C. p. imp. também 
não fala mais em crimes de religião, mas em de-
lictos « que se referem á religião » (Cons. Olshausen, 
11, cap. 1). 

{^) Dominou em Portugal a instituição do Santo Officio creada 
pela bulla de Paulo 3° de 1536 ; as suas sentenças nos crimes de he
resia deviam ser executadas pela justiça secular, por serem as penas 
de sangue e de fogo (Ord., 1. 5, t. 1). Vêr o interessante commen-
lario de M. Ereire ao tit. 5 do seu Cod. Crim. N. do trad. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



168 TRATADO DiB DIKEITO PENAL 

II.—As disposições do nosso C. p. distinguem-se 
em dois grupos. 

1.° — O direito penal protege primeiramente a 
liberdade religiosa, isto é, a livre manifestação da fé 
no seio das sociedades religiosas existentes no Es
tado ; impedir o culto divino (C. p., art. 167), 
ultrajar a sociedade religiosa, suas doutrinas e in
stituições (art. 166, 2.** ai.), causar desordem em 
logares destinados á assembléas religioLas (art. 166, 
3.° ai.) são actos que a lei sujeita a penas. Os mi
nistros não gosam do uma protecçao especial. A 
tirada ou a damnificação de cousas consagradas 
ao culto, a damnificação d'aquillo que é objecto 
de veneração, a lei pune com mais rigor do que 
quando se trata de outras cousas (art. 243, n. 1, e 
art. 304). 

2.° — Independentemente de toda base confis-
sional, a lei protege o sentimento religioso do indi
víduo, isto é, a convicção, accentuada pelo sentimento, 
da existência de uma ordem universal que se eleva 
acima do homem. O art. 166, 1° ai., pune a 
blasphemia, o art. 168 a oíFensa á paz dos mortos 
e á paz das sepulturas, e o art. 304 a damnificação 
dos túmulos ; nesta categoria, segundo alguns en
tendem, deve ser também incluído o art. 189 que 
pune o ultrage á memória dos mortos. 

A exposição que se segue limita-se ao exame 
dos delictos de que trata o tit. XI do C. p. 

III . — A regulamentação por lei imperial dos 
denominados delictos contra a religião é exclusiva ; 
disposições complementares ou supplementares da 
legislação estadual são destituídas de efficacia (^). 

(') Em sentido contrario Binding, 1.° 322, Olshausen, 111, 
cap. I. Correctâmènte Kôhler, 1.°, 224. 
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§ 116.—Dos delictos contra a religião 

I. — Blasphemia. Segundo o art. 166 do C. p., 
a blasphemia consiste em provocar escândalo com 
offender-se a divindade por manifestações publicas e 
insuUuosas. 

A idéa de Deus não deve ser entendida no 
sentido de uma abstracção philosophica fora do es
paço e do tempo ou no sentido do monotheismo 
commum a todas as confissões christães, mas tal 
como é de facto concebida pelos que crêm em Deus 
dentro e fora das associações religiosas reconhe
cidas (̂ ), e assim tanto a offensa a Jesus-Christo 
ou ao Espirito Santo, como a oíFensa ao Jehovah 
judaico se comprehendem na idéa da blasphemia (*). 

A oíFensa, isto é, a manifestação de desconsi
deração (como na injuria), deve ser publica, por 
outros termos, accessivel a um circulo não limitado 
de pessoas determinadas (^). A manifestação, verbal 

O De accordo (raas com a limitação baseada na 2^ proposição 
do art . Ifi6 e relativa ás sociedades religiosas) o dec. do Trib. do 
Inip. de 8 de Março de 82, 6.°, 77, Bott, 22, Geyer, 2.° 90, Janka, 
311 IshOausen, § 166, 2, Schütze, 847 ; contra Hàlschner, 2.°, 704, 
Kohler, 1.°, 16Õ, Merkel, 371, v. Meyer, 1010, Villnow, 527. 

(») Esta doutrina dá á idéa de Deus uma base positiva. Se
gundo Villnow, Kohler e Hàlschner, a idéa de Deus no sentido da 
lei é aquella sobre a qual estíio de accordo as sociedades religiosas mo-
notheistas existentes no Estado, e segundo Merkel é a idéa geral que 
a palavra Deus expressa, quando não se lhe accrescenta algum quali
ficativo. D'ahi resulta que a ofifensa a Jesus-Christo, ao Espirito-
Santo pode ser punida como ultrage ás igrejas christães, mas não 
como blasphemia. N. do trad. 

(') Merecem critica as dec. do Trib. do Imp. de 5 de Jan. de 
91, 2\.°, 254, e de 23 de ISTov. de 91, 22.", 241 que, para admittir a 
existência de um «circulo limitado», exigem relações pessoaes reci
procas, um «vinculo que reduza á unidade.» Ver o § 108, nota 4. 
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ou escripta, deve ser insultuosa, isto é, tal que 
reuna á rudeza da expressão o conteúdo oíFensivo 
(§ 94). Outros actos (ver o art. 183 do C. p.), 
como representações figurativas, não entram neste 
numero. 

A offensa por si só não basta ; é necessário 
que cause escândalo, isto é, que fira o sentimento 
religioso, ainda que de um só indivíduo (§ 108). 

Penas : encarceramento até 3 ann'>s. 

II. — O ultraje ou insulto publico a uma so
ciedade religiosa (christã ou não) existente no ter
ritório federal (não nos territórios sob o protectorado 
allemão) e investida de direitos de corporação é 
delicto, quando o insulto a) é feito á sociedade 
como tal, è) ás suas instituições, ou c) ás suas 
praticas (art. 166). Os velhos catholicos, tanto como 
ramo da Igreja catholica, como em conseqüência de 
especial reconhecimento (por parte da Baviera), estão 
sob a protecção do art. 166. 

Também aqui ultraje é a expresssão de des
consideração sob uma fôrma grosseira e por isso 
oíFensiva ao mesmo tempo do sentimento, pouco 
importando que se externe por palavras ou por 
outros actos. Das instituições e praticas (sacramentos, 
indulgências, culto da Virgem Maria, monachismo, 
adoração de santos e de reliquias), devemos di
stinguir os dogmas (trindade, humanisação de Christo, 
Immaculada Conceição, infalibilidade papal), os, factos 
históricos (reforma, concilio do Vaticano, celebração 
de uma concordata), e os objectos de adoração 
(«o manto santo» de Treves), (̂ ) as escripturas 
santas e as pessoas adoradas. Mas o ultraje con-

(̂ ) Emquanto não vae nisto uma offensa á adoração de relí
quias como tal; dec. do Trib do Imp. de 13 e 20 de Bev. de 93, 
24° , 12. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DELICTOS CONTEA A LIBERDADE RELIGIOSA 171 

cernente a taes objectos ou matérias pôde envolver 
um ultraje mediato á sociedade mesma (*). 

Basta que haja dolo ; não se faz mister uma 
intenção especial ("). 

Penas: encarceramento até 3 annos. 

III.— O facto de praticar um desacato em uma 
egreja ou em outro logar destinado a assembléas 
religiosas (e não necessariamente ao culto). O logar 
pôde ser destinado não só a sociedades religiosas 
reconhecidas, como ás que de facto existem (art. 
166). 

Desacato é todo procedimento grosseiro e in
compatível com o destino do logar. O desacato 
deve ser praticado «em logar cercado», ainda 
que da parte exterior (e portanto não em sitio 
aberto, em uma rua publica etc) . Também aqui 
a omissão contrária ao direito eqüivale á acção. 
—Os cemitérios entram no numero dos logares que 
a lei protege, quando são destinados a assembléas 
religiosas, embora pertençam a communas. Sob a 
mesma condição entram também neste numero os 
logares destinados á cremação de cadáveres, mas 
não os logares destinados a enterros sem caracter 
confissional. 

Penas : as mencionadas sob o n. II . 

(*) As sociedades religiosas que se hostilisam devem observar 
^s—limites traçados a bem dõ interesse da paz publica, ainda quando 
isto as constranja na livre confissão de suas doutrinas. Diverge Wach. 

(") O projecto do C. p. ali. mencionava, além das «instituições 
e praticas das sociedades religiosas», as suas «doutrinas ou os objectos 
de sua adoração». Estas ultimas palavras foram supprimidas em virtude 
de uma emenda do deputado Lasker. Entende-se pois que o art. 166 
do C. p. actual só protege as «instituições e praticas de taes socie
dades» e que disto-se distinguem as «doutrinas e os objectos de ado
ração». Assim o Trib. do Imp. julgou que naquelle artigo não está 
compreheudida a offensa a dogmas. N . do trad. 
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IV.— Perturbação do culto (obstar ou per
turbar) alguém, mediante vias de facto (aqui a 
expressão é s)[Donyma de violências, § 97) ou 
ameaças, no exeircicio do culto (adoração em com-
mum) de uma ^pciedade religiosa estabelecida no 
Estado (no territotio federal). O facto de coagir ao 
exercido do culto "só é punivel como constrangi
mento. 

2.°— O facto de impedir ou pe. turbar dolosa
mente o culto ou actos do ~ culto de uma sociedade 
religiosa, causando arráido ou desordem em uma 
egreja ou em outro logar destinado a assembléas 
religiosas. 

Prevalecem com relação á exclusão da ille-
galidade os principies geraes. E' pois admissível a 
legitima defesa da honra contra manifestações inju-
riósas por parte de um ministro do culto (̂ ) (*"). 

Penas : encarceramento até 3 annos. 
V.— A perturbação do repouso dos mortos e 

da paz das sepulturas. 
Crime punido na infância dos povos G(ím espe

cial rigor. O direito romano converteu/a sepulchri 
violatio em crime sui generis (D. 47, 12, C. 9, 19). 
Numerosos textos das leis barbaras da Allemanha 
occuparam-se com a perturbação do repouso dos 
mortos; o direito franco comminava contra quem 
profanava um cadáver a privação da paz (wargus 

(5) Dêc. do Tfib. do Imp. de 24 de Nõv. de 90, 21.», 168. Ver 
..põTém .0. §-.â2,-n0ta-6T-

(') TJm certo cura de Neuenweg, discorrendo em utnã predica 
sobre a situação da communa, usou de expressões um tanto vigorosas 
que offènderam o burgo-mestre; este, não podendo mais conter-se, 
exclamou:—basta, basta! e abandonou a egreja. Accusado como in
curso no art. 167 do C. p., o burgo-mestre foi absolvido graças á hábil 
defesa do seu advogado que demonstrou ter applicaçSo ao caso a idéa 
da legitima defesa. Neste sentido julgou o Trib. do Imp. K. do trad. 
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sit; acima § 4, nota 2). Na edade inédia posterior 
encontra-se mensão especial do esbulho de cadáver 
frerauh, reroupj. O direito commum manteve, apezar 
do silencio da Carolina, a concepção allemã e. em 
certas circumstancias impunha mesmo a pena de 
morte (o direito prussiano de 1620). Á nova legis
lação colloca «a perturbação do repouso dos 'mortos» 
(dec. do Trib. do Imp. de 12 de Março de 85, 12.°, 
168) entre os delictos de religião. Com effeito, of-
fende-se o sentimento religioso (de que é uma espécie 
a piedade), e líão simplesmente o dos parentes do 
defunto. E' pois indiíferente a consagração religiosa 
da sepultura. Além disso, os cemitérios são prote
gidos pelo art. 166 e 167 do C. p. 

No art. 168 o C. p. qualifica: 
1.° — A tirada illegal de um cadáver da 

custodia de quem está autorisado a guardal-o (®). 
Cadáver é o corpo humano privado de vida, 

emquanto a connexão das partes não cessa de todo ; 
é portanto a múmia, mas não o são as cinzas resul
tantes da cremação do corpo. O feto nunca é corpo 
humano (§ 80, nota 1). Quando o cadáver, por 
venda a um amphitheatro de anatomia, torna-se 
objecto de commercio, converte-se em cousa, que é 
susceptível de furto, desvio, damno, mas não mais 
do crime de que trata o art. 168. 

O cadáver deve ser tirado Ç) da custodia de 
quem* está autorisado a guardalro; si falta este 
requisito, como acontece com relação a cadáveres 
que se decompõem no campa insepultos ou que o 

C^) Ver o art. 367, n. 1, segundo o qual incorre em multa até 
150 marcos ou em detenção quem, sem sciencia da autoridade, enterra 
ou supprime um cadáver, ou indevidamente tira uma parte de um 
cadáver da custodia da pessoa auturisada a guardal-o. 

('') Somente é punivel a tirada do cadáver, e não o insulto, a 
offcnsa. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



174 TBATADO DE DIEEITO PENAL 

rio comsigo trouxe, ou que foram encontrados em 
tumuli e necrotérios antigos, não se pôde dar o 
crime em questão. Quem é apenas co-detentor (por 
exemplo, o coveiro) pôde usurpar a detenção ex
clusiva e portanto tirar (§ 125, III) . 

2°— A indevida, destruição ou damnificaçm de 
sepulturas, isto é, daquelles logares,:em que de um 
modo característico o cadáver é inhumado. Como 
sepultura considera-se o monticulo dt terra que se 
eleva sobre a cova, o cercado, a plantação (®) (não 
as grinaldas depositadas sobre a sepultura), o ataude 
com o corpo, e também os túmulos ou mausoléòs; 
mas o damno ' feito a estes é punivel, segundo o 
art. 304 do C. p. 

3.°— O desacato praticado (ver acima o n. III— 
para com (e,não necessariamente sobrojuma sepultura 
(esta deve ser o objecto do attentado). 

Penas ; encarceramento até 2 annos; facultati
vamente perda dos direitos civicos. 

(*) o facto de colher flores só como damnificação das plantas 
é também damniâcação da sepultura. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V L - VIOLAÇÃO DO DOMICILIO E VIOLAÇÃO DE 
SEGREDOS ALHEIOS 

§ 117.— I. Da violação do domicilio 

LiTTEEATURA. — Brunner, 2.°, 651; Osenbrüggen, Die 
Lehre vom JEausfrieãen, 1857; Jâger, Der Sausfriãenshruch, 
diss., 1885; Glaser, monograpliias, 1858; Jolin. H H., Z.", 
254; Hálscliner, 2." 144. 

I. — Direito doméstico ou domiciliario é o inter
esse juridicamente protegido da livre manifestação 
da própria vontade na própria casa, do livre governo 
do lar doméstico ; bem juridico aparentado com a 
liberdade individual, mas de natureza especial (^). 

O direito romano não qualificou a violação do 
domicilio como crime sui generis, comquanto nas leis 
romanas se notem multiplices tendências a assignalar 
este delicto. 

Assim a pretendida lei Cornelia (acima, § 3) 
incluio entre as injurioe atroces, ao lado do pulsare e 
do verberare, o donium vi introire, e o direito pos
terior qualificou o delicto especial dos directarii, «qui 

(1) De accordo Olshausen, § 123, 2. Análoga é & paz campestre 
(C. p., art. 368, n. 9, lei policial da Prússia sobre os campos e as 
florestas, art. 9). 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



176 TEATADO DE DIREITO PENAL 

in aliena coenacula se dirigunt», sem, todavia, formar 
uma concepção clara e precisa desta tentativa de furto 
especialmente aggravada. • 

Nas fontes da edade- inédia, pelo contrario, a 
perturbação dã, paz do burgo e da, casa {a hemis^ 
suchung) teve desde o começo o caracter de um 

. crime absolutamente especial, dirigido contra , um 
bem jurídico independente. Quer se especialise, como 
no direito primitivo, o assalto violento com séquito 
armado {hariraida), quer, como na edade média 
posterior, a invasão por parte de um indivíduo, é 
sempre a autoridade soÍ)re o lar que figura como 
objecto do delicto. «Queremos, lê-se em numerosos 
direitos municipaes,, que cada burguez tenha em sua 
casa a sua fortaleza». O direito bávaro de 1616 
fala (como o Esp. da Suabia) em guarda da «honra 
domestica». Entretanto a violação do domicilio, quando 
não se dava uma aggravação especial, só era punida 
civilmente e entrava na competência da baixa jus
tiça. Tem pois explicação o silencio da Carolina. No 
direito commum a violação do domicilio passou 
para o segundo plano, sem, todavia, desapparecer 
de todo. A's mais das vezes concebia-se a violatio 
securüatis domesticce como caso nomeado da vis publica 
(Koch, Engau e outros; Theresiana). O art. 52õ do 
AUg. LandrecM prussiano occupa-se com a violagão 
do domicilio em seguida á legitima defesa e ao des-
forço por autoridade própria ("). A legislação e a 
sciencia a classificam já entre os crimes contra a 

a) A violação do dornicüio com séquito armado (o denominado 
crime de assuada) ou sem elle acha-se qualificado m» Cod. Man., 1. 5, 
t. 51, e no Phil., t. 4-5, como crime sui-generis (ver também o Cod. 
Aff., t. 78). «Qui, diz M. Freire (I. J. Crim., t. 4, § 33), unius-
cujusqúe domui, qua nihil sanctius, nec onini religione munitius, vim 
fecerit, vel fores nocendi animo effregerit, in Brasiliam perpetuo, 
nullo licet damno dato, relegatur». N. do trad. 
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liberdade (John, Schütze, Hâlschner, o cod. prus
siano de 1851), já entre os crimes contra a ordem 
publica. Este ultimo ponto de vista, incontestavel-
mfinte inc_orrecto, é também aceito pelo C. p. imp. 

II. — O art. 123 do C. p. protege o direito do
méstico, antes de tudo, no tocante á habitação. Assim 
se chama o logar que serve ao homem para o seu 
descanço nocturno ordinário f). 

Não se exige que tal logar seja um edifício 
(C. p., art. 243, n. 2); o navio, o carrinho do 
pastor, o carro do artista ambulante {") são também 
considerados como habitação. A lei equipara á habi
tação : o hgar destinado ao negocio, isto é, o logar 
em que alguém exerce ordinariamente a sua activi-
dade industrial; a propriedade cercada, isto é, a que 
a cerca assignala como protegida pelo direito domi-
ciliario, embora ache-se materialmente separada da 
casa (^); e os recintos ou espaços fechados que são 
destinados ^o serviço publico. 

(') Divergem a dec. do Trib. do Imp. de 16 do Abril de 85, 
12.°, 132, V. Meyer, 171, Olshausen, \ 123, 3. Correctamente Jàger, 
2ó. O art. 306, n. 3 do C. p. contrapõe a residência á habitação C"). 

C) A doutrina divergente é assim exposta por Olshausen (§ 123,3): 
habitação é o conjuncto dos logares que servem para a residência con
tinua ou que podem ser livremente utilisadas por uma pessoa ou por 
uma pluralidade de pessoas entre si ligadas (uma família); dec. do 
Trib. do Imp. de 16 de Abril de 85. Não é necessário que o logar 
sirva para o descanço nocturno ; ha, de um lado, habitações que servem 
somente para a residência durante o dia, e, de outro, ha logares des
tinados ao repouso nocturno, como o carrinho do pastor, que não são 
habitações. N . do trad. 

C) Künstlerwagen, isto é, o carroção que serve para o transporte 
e a habitação de artistas de feira. N. do trad. 

(") Contra, as dec. do Trib. do Imp. de 28 de Nov. e 3 de 
Dez. de 89, 20.», 150 (si é fácil conhecer a connexâo, não se faz 
necessária a cerca) ; cons. Franck, Z., 12, 255. 

T. II 12 
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O direito domiciliario pertence a quem tem o 
direito de habitação ou aos seus representantes. 
Quando certos logares são recommendados a deter
minadas pessoas (o mestre, ,a criada, o hospede), 
estão ellas investidas daquelle direito. , A respeito 
dos iogares que, como vestibulos, escadas, ante-salas 
etc, são destinados á utilidade de vários moradores, 
cada, um delles tem o direito domiciliario (limitado 
pelo dos outros). Em relação aos logares públicos 
o mesmo direito pertence a quem pôde sobre elles 
dispor (*) {^). 

III.—Casos de violação do domicilio. 
l.°T—A violação simples se dá (C. p., art, 123, 

l.Val.): 
a) quando alguém penetra sem direito nos 

mencionados logares, isto é, quando alguém entra 
vencendo um obstáculo que lhe é opposto, embora 
este consista apenas na prohibição declarada ou 

(*) Si um logar é destinado a reuniões, a divertimentos, os que 
convidam e os que dirigem têm o direito domiciliario; dec. do Trib. 
do Imp., de 19 de Maio de 93, 24.°, 195. 

(*) Estes últimos logares vêm a ser para a administração o que 
no commeroio particular são os «logares destinados ao negocio ». John. 
censura a lei por ter equiparado os dois casos. « Penetrar sem direito 
em uma habitação, no logar destinado ao negocio de um particular 
ou na sua propriedade cercada, diz elle, é um delicto de natureza 
inteiramente diversa do facto de penetrar alguém illegalmente em 
recintos destinados ao serviço publico. O primeiro facto é um crime 
contra um direito, de caracter privado, contra o direito domiciliario, e 
o segundo nada tem que ver com esse direito. Com relação ao pri
meiro o principio fundamental—o domicilio é inviolável—é garantido 
por este preceito geral prohibitivo—ninguém pode penetrar em uma 
habitação contra a vontade do seu dono; o segundo nenhuma relação 
tem com estas disposições concernentes á protecção da liberdade indi
vidual. Quanto ao primeiro, a exigência de que o processo dependa 
de queixa é indispensável, quanto ao segundo esta exigência não tem 
justificação». (HH, S."», 154, 159). N. do trad. 
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presTimivel, e portanto exista sÓmente na vontade 
contraria do titular do direito; 

h) quando aquelle, que em taes logares se acha 
indevidamente, não se retira, apezar da intimação 
do titular do direito (contra o intruso é admissivel 
a legitima defesa, v. g., pela expulsão). 

O processo depende de queixa. Esta cabe ao 
titular do direito domiciliario, mesmo quando foi 
oíFendido na pessoa do seu representante. 

Penas : encarceramento até 3 mezes ou multa 
até 300 marcos. Ver também o art. 342 do C. p. 

2.°—O caso qualificado (art. 123, 3.° ai.) dá-se, 
quando um dos actos mencionados sob o n. I é 
praticado por quem está armado ou por vários indi-
viduos em commum (§ 50, nota 9). A palavra arma 
deve ser tomada no sentido technico (§ 93) (^); 
no caso sob a letra h, basta que só depois da en
trada o delinqüente lance mão da arma. O agente 
deve saber que está armado; não se faz mister 
uma intenção que vá mais longe. 

Cabe o procedimento ofíicial. Penas: encarce
ramento de uma semana até um anno. 

3.°—O caso gravissimo (art. 124) dá-se, quando 
uma multidão publicamente agglomerada penetra 

(*) Egualmente Hálschner, 2.», 154, v. Kries, G-A, 25.», 47; 
contra, a opinião commum, e também a dec. do Trib. do Imp. de 
18 de Jan. de 83, 8.», 45; Geyer, 2.°, 26, v. Meyer, 773, Olshausen, 
l 123, 25. {") 

(«j Si a violação do domicilio por parte de quem está armado, 
diz Olshausen, é punida com pena mais rigorosa, evidentemente o 
ponto de vista do legislador foi o perigo d'alii resultante. Não se 
deve pois tomar a palavra arma no sentido technico, mas pelo con
trario deve-se entender que esta expressão comprehende todo in
strumento apropriado a servir aos fins da aggressão ou da defesa; 
no essencial a expressão arma eqüivale a instrumento perigoso (neste 
sentido o Trib. do Imp., o Sup. Trib. de Berlim, Geyer, John, 
Meyer, etc). N . do trad. 
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sem direito, no,s,nmen<3Íonados, .logares ,na .intenção 
'(equivalente V a motivo) de,,,com; forças .reunidas, 
,praticar violências^contra^ipessoas; ou.contra,,cousas. 
A expressão multidão significa .uma pluralidade "desor
denada, mas não uma enorme pluralidade de,pessoas; 
as. circumstancias rdo'̂ caso concreto érque devem ser 
decisivas, 'é vã toda tentativa de.,,uma limitação 
numérica. Agglomeração.M a reunião de vários indi
víduos .ligados .por uma intenção, commam e ülegal, 
e que se. apresenta-. cotQo .um grupo distincto.. A 
agglomeração forma-se publicamente,, quando qualquer 
pessoa do povo, ê  não somente certas e determi
nadas. pessoas, pôde. incorporar-se. O dolo deve en
volver a consciência de que o agente, faz, parte de 
uma agglomeração destinada, aos fins mencionados. 
A intenção de, commetter pessoalmente.- violências 
não é necessária. , - • • • / ; 

Penas : encarceramento de um mez até 2 annos. 
Incorre nesta pena todo indivíduo que «toma parte» 
(não no sentido technico da cumplicidade) em ditos 
actos. 

§ 118.—II. Da violação de segredos alheios 

LiTTERATUEA.—Sydo-ŵ , WV, 19, 245 ; Kõhlèr, Das 
Becht an Briefen, 1893; Hâlschner, 29, 215 ; Liebmann, 
Die Fflicht des Arztes zur Bewahrung anvertrauter Geheim
nisse, 1886; Placzek, JDas • Berufsgeheimniss des Arztes, 
1893; BruBStein, Der Schutz der Fabrik- unã GesehãftSr 
geheimnisse, 1887 ; trabalhos do 199 congre.sso dos juristas 
allemães, 1?, 71, 39, 239; Stooss, Grundzüge, 29, 169. 

I. —'• O bem juridico, que o crime em questão 
ofifende, é o interesse juridicamente protegido con
sistente em resguardarem-se as relações pessòaes e 
sociaes contra a intervenção intrusa de outrem;" é um 
bem especial e análogo ao direito domiciliario. A livre 
manifestação da nossa vontade seria impedida e com-
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promettida, si fosse dado a qualquer devassal-a. Mesmo 
na novíssima legislação allemã este bem jurídico só 
tem encontrado sufficiente protecção no tocante ao 
segredo epistolar, como interesse concernente ao co
nhecimento exclusivo da correspondência (^). A vio
lação de alheios segredos de família só é sujeita a 
penas com relação a certas pessoas, e a violação de 
segredos commercíaes ou índüstriaes (prescíndíndo-se 
da legislação sobre patentes e sobre seguros) não 
tem sido até o presente reprimida pelo direito penal. 

II . — Não foi completamente estranho ao direito 
romano a repressão do segreda epistolar (1. 1, § 38, 
D. 16, 3, 1. 1,41, proem.. D., 9, 2). No direito 
commum o facto de abrir cartas e documentos, a 
resignatio, era considerado como falsum e punido com 
peiia arbitraria (neste sentido o direito tyrolense de 
1532 e 1573, o prussiano.de 1620 e 1721). Tal foi 
também o ponto de vista do Allg. Landrecht prus
siano, art. 1370 (^). 

(') Lei postal de 28 de Outubro de 1871, art. õ, lei dé 6 de 
Abril de 1892 sobre telegraphos, art. 8; Cod. do p. p., arts. 99 a 101; 
lei sobre a fallencia, art. 111 ; .Laband, 2.», 60. Cumpre observar que 
a idéa de segredo epistolar no direito publico não é a mesma do direito 
penal (*)• 

(') Segundo o direito, administrativo allemão, entende-se por 
carta todo objecto confiado ao correio para ser por elle expedido. « A 
obrigação do «segredo epLítolar», diz Laband, 1. c , refere-se não so
mente a cartas e telegrammas fechados, senão também a cartas abertas, 
(cartões, vales postaes), pacotes etc. Aos empregados do correio não só 
é prohibido investigar o conteúdo das cartas, pacotes e t c , como tam
bém revelar a terceiros o facto mesmo da correspondência. » Na ofFensa 
dessa obrigação vê Gôsse, não uma violação do « segredo epistolar», e 
sim uma violação do «segredo do officio», que nesta parte só pôde 
consistir em communicações a terceiros. Mas a doutrina exposta, observa 
Laband, tem sido sempre recebida como verdadeira pala administração 
postal superior. N. do trad. 

(") Encontra-se qualificado o crime de abrir cartas alheias no 
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No século, XIX a protecção do segredo epistolar 
tomou côr. política; são cuidadosamente determinados 
pela-.lei os, casos,em que.^é licito ao poder publico 
devassar o, segredo epistolar declarado inviolável nas 
constituições, re-o abuso, por parte dos empregados 
dos correios ,e dos,<telegraphos é qualificado como. 
crime de .responsabilidade (Cp. , , art. ,3-54 e 355). 

O art. 299 do C. p. imp., derivado immediata-
mente do art. 280 do C. .prussiano, e mediatamente 
do .art. 1370, do Allgf. Landrecht, pune quem, dolo
samente =e sein autorisação, abre carta ou qualquer 
outro documento fechado (a palavra documento não 
deve ser tomada no sentido technico.do art. 267) 
que não era .destinado ao seu conhecimento. A acção 
consiste, pois, em remover-se o obstáculo òpposto pelo 
fecho (o que não quer dizer que este seja necessa
riamente ofíendido); não se faz mister que o agente 
lesse ou tencionasse ler o papel. Considera-se fechado 
o papel, quando só é possível lel-o, depois de ven
cidos certos obstáculos. E' indifferente, o gênero do 
fecho. (collar, sellar. coser, chumbar) ; mas não basta 
que o papel esteja siinplesmente dobrado, envolto em 
outro ou atado, bem como não se acham no caso da 
lei os documentos abertos, embora guardados em uma 
secretária fechada. .0 papel deve. ser aberto sem 
autorisação, isto é, contra direito; é portanto neces
sário que o agente tenha consciência da illegalidade 
do seu acto (§ 40, nota 4.'). 

Com relação á exclusão da illegalidade preva
lecem os principies geraes (§ 31 e seg.). Notaremos 
que um direito relativo á educação pode autorizar 

Cod. Man., 1..5, t. 80, e no Phil., t. 8. Considerava-se o facto como 
crime de falsidade; mas, sendo as cartas «do serviço do príncipe.», 
aquelle que de propósito, as abrisse e descobrisse o segredo dellas, seria 
reputado «traidor», e incorreria por isso na pena de morte {Class. dos 
Orim., p. 53). N. do trad. 
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a abertura do papel. A posição do marido em relação 
á mulher determina-se segundo o direito civil vigente. 
A cumplicidade por parte do empregado do correio 
ou do telegrapho é punivel como crime de respon
sabilidade sui generis nos termos dos arts. 354 e 
355. A intenção de lucro (por exemplo^ na violação 
de telegrammas sobre o cambio ou a cotação) não 
é reconhecida como circumstancia aggravante. 

O processo depende de queixa. Esta compete 
ao dono do documento fechado; si o papel foi ex
pedido, a quem o expedio até que a propriedade 
passe ao destinatário, e, consequentemente, quando 
o papel é remettido pelo correio, até que se eífectue 
a entrega; posteriormente ao destinatário (̂ ) (^). 

Penas : multa até 300 marcos ou encarceramento 
até 3 mezes. 

III.— A revelação de segredos alheios. 
No art. 300 o C. p. sujeita a penas a revelação 

não autorisada de segredos, quando é feita por advo
gados, procuradores, tabelliães, defensores em causas 
criminaes, médicos, cirurgiões, parteiras, pharmaceu-

(2) De accordo Geyer, 2.°, 39, Hàlschner, 2.0, 247, v. Meyer,;779, 
Olshausen, § 299; contra, Berner, 610, Merkel 349 e H. H., 3.°, 884 
e outros, que consideram competentes para dar queixa tanto o remet
tente como o destinatário. Binding, 1?, 625, faz distincções arbitrarias. 

("J Até a remessa da carta, diz Olshausen, aquelle que a escreveu 
é o único competente para delia dispor, e portanto para dar queixa. 
A remessa ao destinatário pode effectuar-se por um portador òu pelo 
correio. No primeiro caso o direito de disposição e de queixa só passa 
ao destinatário, quando o portador da carta lh'a entrega. No segundo 
caso, como o remettente, ainda depois de entregue a carta ao correio, 
é quem juridicamente delia dispõe até que seja entregue ao destinatário, 
também só ao remettente compete até então dar queixa. No mesmo 
sentido Geyer, Hâlscliner, Eubo. Merkel e outros porém entendem que, 
entre a remessa e o recebimento, são competentes para dar queixa tanto 
o remettente como o destinatário. Em substancia é também esta a 
opinião de Binding. N. do trad. 
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ticos, bem como pelos seus respectivos ajudantes, 
dado que os segredos lhes tenham sido confiados em 
razão da funcçao, profissão ou oíficio. 

Segredos são factos da vida privada que interessa 
áquelles a quem concernem manter secretos. Taes 
factos são confiados: 1.°, quando communicados sob 
expressa ou tácita recommendação de segredo; 2.% 
quando o agente obteve conhecimento d'elles no 
exercicio de sua funcção, profissão ou ofi&cio. O que 
os médicos, os defensores, as parteiras observam no 
exercicio de sua profissão, não é necessário que lhes 
tenha sido confiado, considera-se como tal. Revelar 
é communicar a outrem. A revelação deve ser feita 
sem autorisação, isto é, illegalmente. Segundo as 
regras geraes, o desempenho de um dever profis
sional (revelar ao chefe da familia o mal venereo 
do filho, a gravidez da creada), a denuncia dada á 
autoridade, etc, excluem a illegalidade; mas o facto 
de promover interesses scientificos (publicação de 
casos de enfermidade) não a derime. Terceiros 
podem fazer-se culpados como cúmplices. 

E' necessário o dolo, bem como a consciência 
da illegalidade. O processo depende de queixa, e 
esta cabe á pessoa, cujo segredo está em questào, 
cujos interesses, portanto, foram oflfendidos pela re
velação (^). 

Penas: multa até 1.500 marcos ou encarcera-
mento até 3 mezes. 

(») Egualmente Liebmann, 49, v. Mêyer, 781; contra, a dee. 
do Trib, do Imp. de 22 de Out. de 85, 18.", 60, Binding, l.o, 626, 
Merkel, 350, Olshausen, | 300, 11^*). 

• (*) Ofendida é somente a pessoa, cuja confiança foi illudida 
pela revelação do segredo, o que não exclue que mais de uma pessoa 
tenha o direito de queixa, por exemplo, o chefe e o respectivo membro 
da familia relativamente ao medico (Trib. do Imp., Binding, Merkel, 
Schwartze, Olshausen). N. do trad. 
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l y — O art. 300 do C. p. regulou a matéria 
em questão de um modo que inhibe a acção do le
gislador estadual. A legislação estadual não pôde 
pois sujeitar a penas o facto de serem utilisados se
gredos alheios ou a violação de um dever publico e 
legalmente reconhecido de guardar segredo (por 
exemplo, o dever dos corretores, dos inspectores 
de fabrica etc.) (*). A nova legislação imperial accres-
centau apenas uma cláusula ao art. 300 do C. p. 
relativa a segredos de fabricação. A lei de 6 de 
Julho de 1884 concernente ao seguro contra acci-
dentes distingue um caso simples e um caso quali
ficado de violação de segredos alheios por parte dos 
membros das directorias das associações, dos seus 
delegados (art. 82 e 83) e dos peritos nomeados 
nos termos do art. 83. No mesmo sentido as leis de 
6 de Maio de 1886 (art. 127 e 128) e 11 de Julho 
de 1887 (art. 49), bem como a lei de 22 de Junho 
de 1889 (art. 152 e 153). 

a) Caso simples (art. 107). As mencionadas 
pessoas incorrem em multa até 1.500 marcos ou 
encarceramento até 3 mezes, quando, sem autorisação, 
revelarem segredos de fabricação, de que tenham 
conhecimento em razão de suas funcções ou man
dato. O dolo é necessário (^). O processo só pôde 
ser iniciado em virtude de queixa do emprezario 
industrial. 

b) Caso qualificado (§ 108). A lei commina a 
pena de encarceramento, á qual pôde accrescer, 
como pena accessoria, a perda dos direitos civicos. 

(*) Egualmente Hãlschner, 2.°, 217. Não se pode pois consi
derar subsistente o art. 418 do C. p. francez relativo a esta noateria. 
E ' outra a doutrina do Trib. do Ifnp. na decisão de 3 de Jan. de 87, 
15.°, 141, bem como a de Olshausen, ? 300, 1. 

(*) Contra, Appellius, N. G., 915 (esquece-se de que é idêntica 
a redacção do art. 300 do C. p.). 
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quando as ditas pessoas intencionalmente (equivalente 
a dolosamente) e em prejuizo dos industriaes, reve
larem segredos de fabricação, de que tenham conhe
cimento em razão de suas funcções ou mandato, ou 
quando imitarem, installações ou methodos de fabri
cação ciDuservaídos secretos, de que tenham conheci
mento em razão de suas funcções ou mandato, em 
quanto esses processos conservarem o caracter de 
segredos de fabricação. Si assim procederem, para 
obter para si ou para proporcionar a outrem um 
lucro pecuniário (não necessariamente illegal), poderá, 
além da pena de encarceramento, ser imposta uma 
multa até 3.000 marcos. " 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII.— CRIMES E DELICTOS CONTRA A PAZ 
JURÍDICA 

§ 119.— Considerações geraes 

LiTTERATURA. — John, Landzwang unã widerrechtliche 
Drohungen, 1852 ; Glaser, Monograpliias, 1858 ; Geyer, H 
H, 39, 582 ; Bruck, Verbrechen gegen ãie WiUensfreiheit, 
1875; Hâlschner, 29, 129, 487, 

I.— Paz jurídica é a consciência da seguridade 
do direito, a confiança no poder protector da ordem 
jurídica. EUa é ofíendida, quando essa confiança é 
perturbada, embora transitoriamente, pelo receio de 
violências contrarias ao direito; é compromettida, 
quando dá-se a possibilidade immediata de ser essa 
confiança perturbada. Sem duvida póde-se contrapor 
á paz do indivíduo a paz ou tranqüilidade publica, 
como consciência inherente á socieda.de da seguri
dade do direito, bem como póde-se distinguir a 
ameaça ao indivíduo da perturbação da tranquillidade 
publica; mas esta distincção não é necessária nem 
conveniente. O objecto do interesse juridicamente 
protegido é o mesmo aqui como alli, porquanto a 
sociedade em contraposição á coUectividade politica
mente organisada não é mais do que uma plurali
dade indeterminada de indivíduos. 

II .— No direito romano o crímen vis, apezar 
da distincção sempre duvidosa e vacillante entre a 
vis publica e a. vis privata, tem em todas as suas 
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'xíbrmas o caracter-de perturbação'^da tranquillidade 
^cpublica. E', esta jdéa fundamental do legislador que 

liga os casos tão diyersos comprehendidos no crimen 
. vis :'. O -porte- de. iarmas, M.O tumulto • e i .a | sedição, o 

saque de casasj.a.invasão*da propriedade immovel, 
o stuprum violento,'i o cárcere privado, a extorsão, 
o rapto,, o abuso de poder'.por parte do-funccionario 
publico,- o, perturbar - a . administração • da. justiça. 
O sJcopelismus *(lví9. D., 47. ,11)^ análogo-á coacção 
publica do direito commum, .tinha - somente impor
tância íocal. - • V > ' ^ <» i : • 

Este amplo e obscuro» conceito corresponde ás 
perturbações da paz da edade média allemã, á.vio
lação da paz pactuada,ou legal (§ 4,,nota 14), da 
paz da cidade, da justiça, do exercito, das egrejas, do 
mercado,.da «paz promettida e ordenada » (qué ainda 
hoje tem certa importância nos cantões dâ  Suissa). 

Como delictos da mesma natureza e designados 
com denominações próprias, individualisaram-se o 

fürwarten ou espera.(p verwegwarten do direito mu
nicipal de Frankfort de 1578) punido somente com 
pena arbitraria, e o Wegelagerung ou emboscada {via 
lacina no direito franco, a obsessio viarum, segundo 
Engau e Bõhmer) punido com a decapitação, um e 
outro conservados no direito commum. No art. 128 
a Carolina comminou a pena de decapitação contra 
a coacção publica, as ameaças de indivíduos crimi
nosos e fugitivos do logar natal, crime que se rela
cionava com o roubo, a extorsão e a imposição de 
contribuições, bem como decretou no art.'129 a 
mesma pena contra a diffidatio (ainda neste sentido 
o direito austríaco de 1768). Além disso, a legis
lação imperial do século XVI (a paz publica de 
1548, o recessus imperii de lò9á) occupou-se ainda 
com a violação da paz publica, em que se compre-
héndia também a paz religiosa e comminou a pena 
de banimento do Império. Debalde o direito com-
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inum tentou definir a idéa geral da vis, e ao lado 
desta idéa, que só tinha applicação subsidiariamente, 
especialisou uma serie de «casos nomeados» de 
violência publica (como ainda ftiz o direito austríaco 
vigente). Successivamente discriminaram-se os crimes 
que não se dirigem contra os indivíduos, mas contra 
o poder publico. No tocante á ameaça feita a um 
indivíduo por parte de pessoas, «de quem se de
vesse esperar malfeitoria ou delicto por causas co
nhecidas », a Carolina só prescrevia medidas de 
segurança fdrãuhürgen, securitp for keeping the 
peace, caução), e não com minava penas (do mesmo 
modo o Allg. Lanãrecht prussiano, art. 44) (*). 

Também a legislação moderna não conseguio 
formar idéas claras e precisas e vê-se forçada a 
supprir as lacunas do direito commum com disposi
ções excepcionaes de Â âlor duvidoso para logo ábo-
lil-as como ineficazes (^). 

§ 120. — D a ameaça 

Pondo-se de parte as limitações estabelecidas 
pelo direito positivo, a ameaça apresenta-se como 

(*) No direito portuguez encontram-se, como medidas cor
respondentes, as «seguranças reaes» concedidas pelo juiz ou mesmo 
immediatamente pelo príncipe aos que se temessem e receiassem de 
que outrem o queria offeader nas suas pessoas (Ord. Man., 1. 5, t. 50, 
Phil., t. 128.; os «termos de seguninça» do nosso direito;, o que não 
se deve confundir com as «cartas de seguro» (Ord. AfF., 1. 5, t. 57, 
Man., t. 49, Phil. , t. 129). N. do trad. 

(̂ ) Não foi renovada a lei imperial de 21 de Outubro de 1878 
contra os esforços dos democratico-socialistas e dos socialistas ou com-
munistas, tendentes á destruição da ordem política ou social existente. 
Da copitosarH-tterat-ara fiofere a questão ver especialmente Kulemann, 
Die Sozialdemocratie und deren Behàmpfung, 1890; Stengel, W V, • 
2.°, 458. 
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perturbação da paz jurídica em razão da promessa 
de um mal illegal Ç')..., " ,;; , 

No art. 241 o C. p. exige que a ameaça con
sista na « promessa de commetter um , crime. » 
A' perturbação da paz jurídica o legislador substi-
tuio uma idéa estreita, talvez demasiado, restricta, 
mas na pratica de fácil applicação. D'alii, segue-se 
esta conseqüência :i, para a consummação do idelicto 
em questão faz-se mister que- o ameaçado (e na 
verdade segundo a vontade do autor) tenha conhe
cimento da ameaça (̂ ) contra si dirigida, mas não 
que de facto tenha sido perturbado na sua segu
ridade (*). 

A acção promettida deve constituir objectiva-
mente um crime (no sentido do art. 1.° do C. p.); 
não tem influencia o erro do autor sobre esse caracter 
da acção. Não se tomam em consideração as. quali-

(*) E' pois tão incorrecto converter a ameaça em crime contra 
a liberdade, como fazem Geyer, 2.°, 22, Hãlschner, .2.°, 129, Schütze, 
411, quanto consideral-a somente como crirne que expõe a perigo,' Gefahr, 
p. 7. A verdadeira doutrina é sustentada por v. Meyer, 268 e tam
bém por Stoos, Orundzüge, 2.°, 176 (sentimento da seguridade do 
direito). •. • ' . 

(')' Sobre esta idéa ver o § ,97. 
(*) Basta pois a ameaça de um crime para dar-se o facto deli-

ctuoso. O legislador parte do presuppòsto de que taes ameaças são em 
regra próprias a perturbar a seguridade do ameaçado, mas não exige 
que assim succeda no caso dado: o delicto em questão não tem por 
condição o perigo da ameaça in concreto^ e portanto não é necessário 
que a ameaça seja feita seriamente nem que o ameaçado a considere 
como tal. Também éi esta â concepção do nosso C. p., art. 168. 
A doutrina do autor é aceita pelo proj.. do C. p. suisso, art. 91 
(« ameaçar outrem seriamente por palavras ou actos »). '« A segurança 
pessoal a que em um Estado civilisado todos têm direito, diz Stooss 
no seu commentariOj será pnis protegida contra toda offensa séria». 
Cremos ser iam bem este -©.pensamento do art. 160 do proj. braz. 
(revisto), mas não se acha expresso com a mesma clareza. N. do.trad. 
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dades e relações pessoaes do autor (*•). Basta que 
o crime só mediatamente aífecte o ameaçado (por 
exemplo, ameaça-se matar um parente), uma vez 
que a acção, com quanto somente em virtude de 
taes relações mediatas, apresente-se como uma per
turbação da paz juridica do ameaçado. 

Penas: encarceramento até 6 mezes ou multa 
até 300 marcos. A disposição que exigia a queixa 
foi abolida p'>la lei de 1876. 

§ 121.—As demais perturbações da paz 

I. — A coacção publica (*), isto é, a perturbação 
da tranquillidade publica por uma ameaça perigosa 
— segundo o art. 126 do C. p., pela ameaça de 
um crime de perigo commum (Cap. 27 do C. p.) 
O delicto consumma-se, logo que a ameaça torna-se 
publica. O dolo deve comprehender todos os cara
cteres da figura criminal em questão. 

Penas: encarceramento até um anno. 

C) Isto é, o mal promettido, objectivamente considerado, deve 
constituir um crime; não basta que tenha esse caracter somente em 
virtude de circumstancias subjectivas ou pessoaes ao autor da ameaça, 
como, por exemplo, a reincidência. N. do trad. 

(*) La7idzwang. No direito commum era réo de Laridzwang aquelle 
que, «antes ou depois de ter ameaçado praticar um crime consistente 
em violências (por exemplo, guerra privada, roubo á mão armada, 
incêndio), dirigia-se ao logar onde seria para temer-se seriamente a 
perpetração do crime (por exemplo, ao logar onde existe uma quadrilha 
de ladrões); a pena legal era a decapitação, segundo o art. 128 da Caro-
lina» (Berner). Como reminiscencia histórica, conservou-se esta deno
minação para designar o delicto definido no art. 126 do C. p. ali. 
a Para a intelligencia do art. 126, porém, diz John, é comple
tamente indifferente o conceito da Landzwang do direito commum.» 
IT. do trad. 
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II. — Violação da paz publica {^). 
Segundo o art. 125 do C. p., consiste este 

delicto no ftieto de tomar alguém parte em um 
ajnniament-o pubMeo, qjiando. esse ajuntamento {^)j 
mediante forças reunidas, commetter violências contra 
pessoas ou contra cousas. O tomar parte em um 
ajuntamento não suppõe somente o facto material 
da juncçao, senão também a consciência de que o 
individuo faz parte de um bando destinado , a fins 
criminosos. Para a criminalidade do facto faz-se mais 
necessário, segundo o art. 125, o conhecimento de 
que o bando commette violências, com forças re
unidas (^). Com a pratica das violências dá-se a 
consummação em relação a todas as pessoas que 
tomam parte no ajuntamento. 

Penas: encarceramento por tempo não inferior 
a 3 mezes; os cabeças (§ 51, nota 3.*), bem como 
aquelles que praticarem violências contra pessoas 
ou saquearem, arruinarem ou destruirem cousas 
{saquear seguifica neste logar a tirada de cousas 
sob a influencia do terror causado pela violação da 
paz publica; ver o art. 129 do C. p. mil.,) incorrem 
em reclusão até 10 annos, e podem ser sujeitas á 
vigilância policial; occorrendo circumstancias atte-
nuantes, encarceramento por tempo não inferior a 
6 mezes. 

C") Landfriedmsbruch. Esta denominação dada ao delicto qua
lificado no art. 125 do C. p. ali., é também uma reminiscencia histó
rica, pois no direito antigo denominava-se « violação da paz publica» 
a violência praticada por diversas pessoas armadas, não contra o poder 
do Estado, mas contra a « paz do paiz. » (Berner). N". do trad. 

(*) Ver sobre a idéa de «juntamente o § 117.—Não basta um 
commettimento individual. Contra,' & dec. do Trib. do Imp. de 6 de 
Março de 90, 20.°, 303. 

(*) Egualmante a dec. do Trib. do Imp. de 20 de Maio de 90, 
20.°, 403, 405; cons. Eranck, Z, 12.°, 296. 
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III. — O facto de reunir armas e forças militares. 
E' punivel: 
1.°, quem, serri direito, fórina ou ctmrmanda 

um bando armado, ou fornece armas ou munições 
de guerra a uma companhia, sabendo que ella se 
acha reunida sem autorisação legal (C. p., art. 127, 
ai. 1".) E' pela disciplina preexistente que a com
panhia se distingue do bando. A palavra arma deve 
ser tomada no sentido technico (§ 93). Os sé
quitos ou cortejos licitos de sociedades de tiro, de 
caça, de mascaras, não se comprehendem na cláu
sula (( não autorisados » da lei; 

2.**, quem fizer parte de tal bando armado (ou 
companhia reunida). C. p., art. 127, 2.° ai. 

Penas: no 1.° caso encarceramento até 2 annos, 
e no 2." caso até um anno; 

3.° Quem, fora do caso do exercicio de uma 
industria, amontoar clandestinamente ou contra a 
prohibição da autoridade armas ou munições (C. p., 
art. 360, n. 2). 

Penas: multa até 150 marcos ou detenção. 
B' admissivel o confisco, quer os objectos pertençam 
ao condemnado, quer não. 

IV. — Pôr em perigo a paz publica, excitando 
publicamente as classes sociaes a commetter Aâolen-
cias umas contra as outras (art. 130). 

A redacção d'este artigo, que passou do cod. 
francez para o prussiano (art. 100, o denominado 
artigo do « ódio e do despreso ») e deste para o 
C p . imp., mostra claramente (nas palavras « quem 
de um modo perigoso para a paz publica excitar... ») 
que se deve dar a existência real de um perigo 
para a tranquillidade publica no sentido technico 
da palavra e só com a producção desse perigo o 
delicto se consuma. Mas, note-se bem, o que se 
exige não é a ofíensa e sim o perigo; que de facto 
seja perturbada a consciência da segurança do di-
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reito é, para a idéa em questão, indifferente. A paz 
é posta em perigo, logo que se dá a possibilidade 
próxima e com ella o fundado receio de que no 
primeiro ensejo occorram violências. O dolo deve 
comprêhender o perigo; mas não se faz mister que 
a intenção seja produzil-o. Classes sociaes são os 
grupos de indivíduos, que internamente se caracte-
risam por intuições e interesses communs e por 
essas mesmas intuições e interesses se distinguem 
uns dos outros ('), como a burguezia, os operários, 
os industriaes, os agrários, os allemães, os polacos, 
os francezes, os judeus, os catholicos, os maçons. 
Sobre o que seja excitação vêr o § 51, nota ^.^ 

Penas: multa até 600 marcos ou encarcera-
mento até 2 annos. 

V. — Pôr em perigo a paz publica por abuso 
do sacerdócio. 

O art. 130 a do C. p., o denominado artigo 
« sobre os excessos do púlpito » (*), pune o ecclesias-
tico ou outro ministro de um culto, que no exercí
cio (durante este) ou por occasião do exercício do 
seu ministério (faz-se mister intima relação): 

1.°, pregar sobre negócios do Estado ou sobre 
elles discutir publicamente de modo a comprometter 
a paz publica, em presença de uma multidão ou de 
varias pessoas, reunidas em uma egreja ou em 
outro logar destinado a assembléas religiosas; 

(') E ' muito restricta a dec. do Trib. do Imp. de 4 de Jan. 
de 92, 22.°, 293, que assignala a estructura social de um modo parcial. 

(*) O 1.° ai. do artigo sobre os excessos do púlpito foi esta
tuído pela lei de 10 de Dezembro de 187L Disposições análogas já 
se encontravam em varies cod. territoriaes, bem como no cod. francez, 
arts. 199 a 208 (trouhles apportés à Vordre públic par les ministres 
des eultes dans Vexercice de leur ministère). O facto era também 
punivel como proditio no direito commum. — O 2.° ai. foi estatuído 
pela Novella de 26 de Fevereiro de 1876. 
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2°, publicar ou espalhar escriptos em que 
negócios do Estado sejam tomados para assumpto 
de predica ou de discussão e tratados de modo a 
comprometter a paz publica. 

Ministro é todo individuo que tenha por missão 
exercer actos do culto. Ecclesiasticos são os mi
nistros das confissões christães. Aos negócios do 
Estado se contrapõem, de um lado, os negócios 
privados e, .do outro, os negócios puramente reli
giosos ; do numero dos primeiros não são excluídas 
as ordens emanadas de autoridades ou funccionarios 
públicos. Também aqui se faz mister que no caso 
concreto a paz publica corra de facto perigo (e que 
portanto se dê a possibilidade immediata de per
turbação), embora o perigo não provenha de vio
lências. O dolo comprehende todos os caracteres 
da idéa em questão, inclusive o perigo da paz 
publica. N'este, como em todos os delictos espe-
ciaes a uma classe de indivíduos, podem terceiros 
tomar parte como autores mediatos, instigadores ou 
cúmplices por assistência. 

Penas : encarceramento ou prisão em fortaleza 
até 2 annos. 
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CAPITULO III 

Delictos contra os direitos de autor (direitos 
individuaes) C) 

§ 122. — I. Da violação dos direitos de autor 
em matéria litteraria 

LiTTEEATURA. — Ellostermann, Bas Urheberrecht an 
Schrift und KunstwerTcen^ I87(j; v. Wâchter, Das Au-
torrecht, 1875 ; Daude, Lehrhuch des deustschen Urheber-
rechts, 1888 ; v. Bar, Internationales Privatrecht, 2,°, 134 ; 
Sehuster, Das Urheberrecht an Werken der TonJcunst, 1891; 
Dambací, Fünfzig Gutachten, 1891; Kòhler, Das litte-
rarische und ãsfhetische Kunstwerlc und sein Autorschutz, 
1892 ; Osterich, Neues und Altes vom Urheberrecht, 1882 ; 
Scheele^- i>as deutsche Urheberrecht an litterarischen, künsüe-
rischen und photograjghischen WerJcen, 1892 ; Alfred, Die 
JReichsgesetze betr. ckis litterarische und artistische Urhe
berrecht, 1894 ; Seujffert, C. p. , 1.°, 49 ; Stenglein, l i . 
G., 1 ; V. Calker, Delíkte gegen die Urheberrechte, 1894 ; 
leis sobre os direitos de autor no paiz e no estrangeiro 
juntamente com os tratados internacionaes, 1890. 

I . Conceito e historia. Direito de autor 
em matéria li t teraria é o interesse juridicamente 
protegido consistente em que ao autor de um es-
cripto, de uma figura, de uma composição musical 

(») Ver o 2 79, nota 1.=" 
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ou obra dramática (e portanto ao escriptor, ao de
senhista e ao compositor) cabe exclusivameiite tirar 
proveito de sua producção intellectual pela publi
cação (*)'! ' ' "' 

A protecção jurídica do direito de autor é de 
origem tão moderna quanto a sua verdadeira con
cepção scientifica. Desconhecido ao direito romano 
e ao da edade média allemã, bem como ao direito 
commum do periodo primitivo, o direito de autor 
desenvolveu-se a pouco e pouco, originando-se dos 
privilégios concedidos ao impressor que se encontram 
no direito territorial desde o século XV, mas que 
só tinham efficacia no paiz respectivo. 

Penosamente foi abrindo caminho, íirmando-se, 
sobre tudo no século XVIII, a convicção de que a 
contrafacção, estygmatisada por numerosos escri-
ptores desde Luthero até Kant, constitue, como 
invasão na esphera jurídica do autor, um delicto 
que deve ser criminalmente reprimido pelo Estado. 
Os escriptores do direito commum tratavam o 'pla-
gium litterarium como caso de furto (Kock com 
citação de Thomasius) ou de burla (Gmelin). O 
Allg. LandrecM prussiano, art. 1294, mantinha ainda 
a concepção de que a contrafacção de livros con
cernia ao direito patrimonial, contemplou-a entre o 
jogo de azar e a transgressão das taxas na venda 
de viveres, e somente protegia os «subditos do rei». 
Só a legislação da Confederação germânica (1837 e 
posteriormente) estabeleceu unidade de principies a 
respeito dos requisitos e punição da contrafacção. 
Ao mesmo tempo a sciencia esforçava-se por 
acertar com a verdadeira concepção do bem que 

C) Esta definição é formulada no ponto de vista da lei allemã 
de 11 de Junho de 1870; que contempla entre as producções litterarías 
(em contraposição ás artisticas) os escriptos, as composições niusicaes, 
as figuras ou desenhos para fins scieutificos. N. do trad. 
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nesta parte o direito protege ; rejeitou a idéa com
pletamente inaproveitavel de uma «propriedade in-
tellectual», foi gradualmente reconhecendo que o 
direito de autor, apezar da sua face patrimonial e 
em razão da sua connexão com o talento individual, é 
objecto de um attentado, cuja classificação não pode 
ser entre os crimes contra o patrimônio, comquanto 
até o presente não se tenha podido obter accordo 
sobre a verdadeira determinação do logar que lhe 
compete fora de taes crimes. Sob a influencia da 
sciencia, a legislação dos nossos dias tomou um vi
goroso impulso, accentuando, é certo, como outr'ora, 
o lado penal da protecção jurídica mais do que 
devera. Só em um ponto precisa ella ainda desen
volver-se : deve-se, a bem da reciprocidade, tentar 
equiparar os direitos dos autores nacionaes e os dos 
estrangeiros, quer por meio de tratados, quer com a 
fundação de uma união internacional. Também nesta 
parte o accordo de Berne de 9 de Setembro de 1886, 
concernente á fundação de uma liga para a protecção 
das obras de arte e de litteratura, concluído entre 
a Allemanha, a Bélgica, a Hespanha, a França, a 
Inglaterra, a Itália, a Suissa e alguns pequenos 
Estados, lançou as bases sobre que se pode com 
êxito firmar o desenvolvimento ulterior da protecção 
jurídica (''). 

(••) Podem sei assim resumidas as principaes doutrinas dos es-
criptores allemães sobre a natureza do «direito de autor» [Autorr-ecld, 
ürheberrecht). Os escriptores antigos consideravam o direito em 
questão como uma verdadeira propriedade que pertencia ao autor de 
uma producção litteraria sobre o seu conteúdo (.J. H. Bóhmer, St. 
Putter). Modernamente esta opinião foi abandonada, encontrando-se 
apenas um ou outro escriptor que a defenda, como, por exemplo, 
Eisenlohr, que aliás somente confere ao autor a propriedade sobre a 
fôrma dada aos seus pensamentos. A maior parte dos novos escri
ptores, quando servem-se da expressão «propriedade litteraria», querem 
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A lei de 11 de Junho de 1870, concernente 
aos direitos .de.autor sobre escriptos,: desenhos, com
posições musicaes e obras dramáticas (cujo modelo 
foi a lei prussiana-de 11;.de Junho, de 1837) tem 
applicação (art. 61): ,1.° a todas as obras de autores 
nacionaeSj quer appareçam no paiz, quer no estran
geiro, ou mesmo não tenham sido ainda publicadas; 
2.'' ás obras de autores estrangeiros, quando edictadas 

somente designar ã utilidade ou o proveito patrimonial resultante da 
reproducção. mecânica da obra, o que ao autor pertence illimitada e 
exclusivamente (Jolly, Klosterniann, v. ^ â c h t e r j . Klostermann vê 
nesse direito patrimonial um direito real (flomeyer o designa como 
«direito real de prohibir»), ao passo que Maudry não o contempla 
entre os direitos reáes nem entre os direitos de credito, mas forma uma 
classe especial para" o direito de autor e para'outros (direito á firma, 
á patente), que se assignalam como «direitos patrimoniaes de caracter 
absoluto sem base material». Outros jurisconsultos (Neustetel, Heffter, 
Bluntschll, Lewis)'Consideram o direito de' autor como um direito 
passoal (isto é, um attributo da personalidade), e ainda outros (Beseler, 
H:irum) o caracterisam come um direito pessoal (direito de prohibir a 
publicação da producção) ligado a um direito patrimonial (direito de 
reproduzir a obra e de distribuir os exemplares). E ' também defendida 
a doutrina de que o alludido direito patrimonial não se classifica como 
direito patrimonial nem como direito de personalidade, e sim como 
um elemento inteiramente novo do direito privado (Spondilin, Stobbe). 
Também ha quem negue que o direito de autor seja um direito 'sub-
jectivo a uma obra litteraria (Gerber, Neuman, Laband). «O direito 
de autor, diz Laband, é somente o reflexo de urna limitação da liber
dade de industria». Gareis denomina os direitos de autor «direitos 
individuaes» (attenta a individualidade e originalidade da producção), 
denominação que v. Liszt adopta e recommenda como própria para 
designar o grupo de interesses juridicamente protegidos que se inter
põe entre os bens incorporeos e os direitos patrimoniaes, servindo de 
transição entre uns e outros. Vê-se pois- que a theoria do Autorrecht 
é ainda presentemente uma das mais controvertidas, pelo menos, quanto 
a natureza do direito de que se trata (cons. Lewis, 511., 3.°, 957, 
Stobbe, Haiidb. des d. Privair., 3.°, § 157 e seg.) N. do trad. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DELICTOS CONTJBA OS DIREITOS DE AUTOK 201 

por quem tenha o seu estabelecimento commercial 
no território do Império da Allemanha. Apparecer 
eqüivale a publicar-se (^). 

JI.— Contrafacção propriamente dita. 
1.°— Contrafacção é a reproducção mechanica 

a) de um escripto, b) de desenhos e figuras de 
geographia, topographia, sciencias naturaes, archi-
tectura, artes technicas e outras semelhantes que, 
segundo o séa fim principal, não devam ser consi
deradas como obras d'arte, c) de composições musi-
caes — quando a reproducção é feita sem o consen
timento do titular do direito e na intenção (equivalente 
a motivo) de serem distribuídos os exemplares 
contrafeitos dentro ou fora do Império (art. 4 a 7, 
43 e seg., 45 e seg. da lei). Dados certos requisitos, 
a traducção constitue também contrafacção; quando 
a traducção porém é regularmente feita, gosa eUa 
de protecção egual a que é concedida ao original. 
Também constituem contrafacção as transformações, 
como a dramatisação de um romance, o arranjo de 
uma musica para um outro instrumento, uma vez 
que não se opere uma nova creação. Sobre o que 
seja distribuição ver o § 108, nota 4.* 

A' contrafacção equipara-se a representação ou 
a execução publica (isto é, perante um auditório 
não particular) e não autorisada de uma obra dra
mática, musical ou dramatico-musical, quer se execute 
a peça integralmente, quer com alterações que não 
sejam essenciaes (art. 50 e 54). 

2.°— E' punivel o preparo doloso ou culposo 
da contrafacção, bem como dar causa dolosa ou cul-
posamente a que outrem a prepare (art. 8, 20, 54). 
O preparo eqüivale á autoria. Regularmente appa-
recerá como autor do delicto o edictor; só o é o 

(*) Cons. V. Lis2t, Pressrecht, g 42, 5 — Sobre a punibilidade 
dos actos praticados no estrangeiro, ver o § 20. 
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impressor,, quando sabia.,^queÍ-se:> tratava.;dej uma 
contrafacçãoi (^).., Quanto)aoimais têm.applicaçãO;,os 
princípios ,geraes. sobrenai;aütoria:>e ,a^.cumplicidade. 
Dar. causa' é determinarjiOutrem,. :portanto;.oequivale 
no essencial, á instigação, mas aqui excepcionalmente 
comprenhende-se.também á determinação,culposa, bem 
como a determinação dolosa para - uma acção culposa 
(§ 51,.nota 1.*) (<=).•'. ,., . • . , , > ' , ; 

3,°— Penas tanto do preparo como da provo
cação : multa até 3.000 marcos, que mo-caso de 
insolvabilidade. deve ser convertida, de accordo com 
a lei penal ordinária, na correspondente pena de 
prisão, cujo máximo não pôde, exceder a; 6 mezes. 
Não se admittio a reincidência como -causa' de ag-
gravação (art; 23). . , , 

4.°— O ! preparador fica isento de pena, quando 
obra, de boa fé • em razão de um erro excusavel de 
facto ou de direito (art. 18, 2.° ai). .Assim a igno-

(*) Egualmente a opinião commum. Contra (e com certeza in-
correctamente) Stenglein; ]S". G., 19, .que só quer admittir uma autoria 
material. Cons. o § 50, ' I I . ' •..• ' : . », , . ' 

(«). Incorrem nas penas da cçntrafacção tanto o que a'prçpara 
(Veransialter) como o que a occasíona ('Fe)-a«íasse?-J, quer tenham pro
cedido dolosamente, quer culposamente. Preparador é «aquelle que. 
fabrica a obra contrafeita para si e por sua conta ou faz outrem fa-
brical-a nar intenção de dispor dós exemplares como sua propriedade e 
de distribuil-os». Está neste caso ò livreiro que edita a obra. Como 
oecasionador considera-se aquelle que .determina outrem ,a preparar a 
contrafacção; está neste caso o escriptor que provocou o livreiro a 
edictar uma obra alheia. Na discussão da lei no iíeícAstó^ propoz-se 
que somente incorresse em pena a contrafacção dolosa, e não a culposa; 
essa emenda, porém,-hão foi^acejia._«-Xa-pratica, diz Dambach, é ex
tremamente'difficil fazev-se'a'prüva do dolo do contrafactòrV ao pasêo 
que quasi sempre pode elle ser accusadò'de'que, si tivesse tido.'o'devido 
cuidado, evitaria a offensa aos ídireitos do autor:ou do edictor: si a lei 
punisse somente a contrafacção dolosa, a rnaior-, parte' dos 'contrafa-' 
ctores ficariam impunes»- -N. do'trad.; '• • i •>, t ; • , ' " • 
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rancia da illegalidade, quando provém ae um erro 
excusavel, exclue a pena (§ 40, nota 5.*). 

5:°—Ein vez de indemnisação, pôde, conjuncta-
mente com a pena, ser pronunciada, a requerimento 
do prejudicado e em seu proveito, uma multa pri
vada até 6.000 marcos. Os condemnados á multa 
respondem solidariamente. A imposição da multa 
exclue qualquer pretenção ulterior á indemnisação 
(art. 18 e 54j. 

6.°— Os exemplares contrafeitos em deposito e 
os instrumentos destinados exclusivamente á contra-
facção estão sujeitos a confisco (art. 21) e, pronun
ciado o confisco com força de cousa julgada, devem 
ser destruidos ou privados da forma que os torna 
próprios á pratica do delicto e restituidos então ao 
seu dono. O confisco comprehende todos os exem
plares e instrumentos que pertençam ao preparador 
da contrafacção, ao impressor, ao livreiro-commis-
sarío, ao distribuidor de profissão e a quem deu 
causa á contrafacção. 

Cabe o confisco ainda no caso em que o pre
parador ou o occasionador da contrafacção não tenha 
procedido dolosa ou culposamente, e também tem 
logar contra os seus herdeiros. 

E' admissível a requisição do confisco em-
quanto existirem os exemplares contrafeitos e os 
instrumentos da contrafacção. 

7.°— O delicto consumma se, logo que no terri
tório do Império da Allemanha ou fora delle é pre
parado um exemplar contrafeito, embora não tenha 
começado ainda a distribuição (art. 22). A tentativa 
não dá logar á imposição de pena nem acarreta a 
responsabilidade civil; mas cabe também neste caso 
o confisco dos instrumentos. 

8.°— O processo depende de queixa, e esta 
pôde ser retirada até a publicação de uma sentença 
que pronuncie pena (art. 27). A queixa compete a 
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todo indivíduo prejudicado nos seus direitos de 
autor ou de edictor (art. 28). O direito de dar 
queixa extingue-se, si não é exercido dentro de 3 
mezes a contar da data em que o interessado teve 
conhecimento do delicto e de quem seja o seu autor 
(art. 36). 

9.°— O delicto prescreve em 3 annos a contar 
do dia em que os exemplares foram pela primeira 
vez distribuídos. A prescripção não oomeça pois a 
correr da consumação que se opera desde o preparo 
do primeiro exemplar (art. 33). 

III . — As demais violações dos direitos de 
autor em matéria litteraria. 

1.*' — Deixar dolosa ou culposamente de citar 
as fontes (plagio, art. 24), quando a lei exige a 
indicação dellas na reproducção licita de escriptos 
já publicados (art. 7 a) {^). 

Penas: o preparador e o occasionador da repro
ducção incorrem em multa até 60 marcos. Não é ad
missível a conversão da multa em prisão, nem se dá 
responsabilidade civil. O processo depende de queixa. 
Tem aqui applicação o que acima se disse sob o n. 
II , 8. O delicto prescreve em 3 mezes a contar do 
dia em que a reproducção começou a ser distribuída 
(art. 37). 

2° — A dolosa distribuição de exemplares con-
trafeitos (ter á venda, vender, e tc , como profissão). 

Penas: as mesmas declaradas sob o n. II, 3 ; 
multa, como no caso sob o n. I I , 5. Cabe o confisco, 
ainda que o distribuidor não proceda dolosamente. 

(*) A l e i permitte que se transcrevam trechos de obras já pu
blicadas ou que se formem coUectaneas ou anthologias com excerptos 
de diversas obras. Quem isto faz, uão commette o delicto de contra-
facção, uma vez que declare os nomes dos autores ou as fontes de que 
se utilisou. N. do trad. 
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Sobre o preparador e o occasionador da contrafacção 
recaem a pena e a responsabilidade civil e criminal 
(art. 25). O processo depende de queixa, como no 
caso sob o n. II, 8. A prescripção opera-se em 3 
annos, e começa a correr do dia em que teve logar 
a ultima distribuição. 

§ 123. — II. As outras violações do direito 
de autor 

LiTTERATüEA. — Além das obras mencionadas no 
§ 122, Lâstig, MarJcenrecht und Zeichenregister, 1990 ; Dam-
bach, Musterschutzgesetz, 1876; v. Wâchter, I)as Urhéber-
recM an WerJcen der büdenden Künste, Photographien und 
gewerblichen Mmtern, 1877; Kohler, Fatentrecht, 1878, e 
Das Becht des Marken-Schutzes, 1884; Meili, Marhenstrafrecht, 
1888; Lass, Das Urheberrecht an Gébrauchsmustern, 1892; 
Eobolski, H St,, 5.', 125; Stenglein, N. G., 46 ; Appelius, 
»•. a , 112. 

I. — Segundo a lei de 9 de Janeiro de 1876, 
art. 5, dá-se violação do direito de autor em matéria 
de artes figurativas, quando uma obra desta natureza 
é reproduzida sem autorisação e para ser distribuída. 
O que se disse no § 122, II, 2 a 9, e III , 1 e 2, 
tem aqui applicação (art. 16). Trata-se de um bem 
inteiramente equivalente ao direito de autor em ma
téria litteraria e que somente deste se distingue pelas 
suas formas externas. A protecção internacional 
estende-se tanto sobre um como sobre outro. 

A lei não tem applicação á architectura (art. 3); 
refere-se, pois, de um lado, ás artes do desenho e 
da pintura, e, de outro, á plástica. Em relação á 
photographia e a bustos, o direito de reproducção 
passa a quem encommendou a obra (art. 8). Na 
copia feita á mão não pode ser indicado o nome ou 
o monogramma do autor da obra, pena de multa até 
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500 marcos (art. 6, n. 1), A lei não protege taes 
copias, quando feitas para fins industriaes (*). 

II. — Segundo a lei de 10 de Janeiro de 1876, 
art. 3, dá-se violação do direito de autor concernente 
a photographias, quando uma obra photographica é 
mechanicamente reproduzida sem autorisação e para 
ser distribuida. Também prevalecem aqui os princi
pies estabelecidos no § 122, II, 2 a 9, III, 1 e 2 
(art. 9). Com relação a retratos o direito de repro-
ducção passa também, independentemente de con-
tracto, á pessoa que encommendou a obra (art. 7). 
Faziam-se necessárias disposições especiaes sobre a 
protecção de photographias, porque sem outro requi
sito não podiam ellas ser consideradas como obras 
de arte figurativa. 

III. -^ O direito de autor sobre desenhos e mo
delos de gosto, novos e originaes (isto é, sobre padrões 
de objectos para uso e destinados a satisfazer o sen-

C) o projecto que veio a ser a lei de 11 de Junho de 1870 con
tinha disposições não só sobre a « propriedade litteraria » como sobre a 
« propriedade artística »; mas, tendo-se manifestado no Reichstag grande 
divergência de vistas sobre a questão de saber até onde e em que con
dições as obras das « artes figurativas » poderiam ser reproduzidas pela 
industria artística, resolveu-se destacar do projecto a parte referente a 
essas obras, bem como ás photographias, para submetter-se a questão a 
um exame aprofundado, e por isso só em 1876 foram decretadas as leis 
respectivas com as datas de 9 e 10 de Janeiro. — A architectura é sem 
duvida uma « arte figurativa », mas não se julgou possível punir como 
contrafacção a reproducção de construcções expostas ás vistas de todos, 
bem como em geral as obras d'arte que se achem permanentemente 
coUocadas nas ruas e praças publicas. Dá-se o contrario com as photo
graphias: não pertencem ellas ao numero das obras das artes figura
tivas, mas, attentas as suas relações com estas ultimas, pareceu conve
niente conceder-lhes a mesma protecção. — A copia singular e á mão 
(Einzelcopie), não sendo feita para fim de lucro, não constitue contra
facção. (Ver o Annuaire de lég. étr., v. 6, p. 88 c 107, Dambach, H. 
H., 4, 479). N. do trad. 
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timento esthetico), é violado, segundo a lei de 11 
de Janeiro de 1876, art. 5, quando o desenho ou o 
modelo é reproduzido sem autorisação e na intenção 
de distribuição. O que se disse no § 122, II , 2- a 
9, e I I I , 2, tem aqui applicaçao (art. 14) Ç-). 

Admittida na Inglaterra e na França desde os 
fins do século passado, a protecçao dos modelos 
permaneceu estranha ao direito allemão até os últi
mos annos, com excepção dos paizes em que vigo
rava o direito francez. Só depois da annexacão da 
Alsacia e da Lorena á mãe-patria, as vivas solici
tações da industria daquelles paizes provocaram a 
decretação da lei imperial de 1876. A lei imperial 
cóUocou-se em um ponto da vista estrictamente na
cional e somente protege os desenhos e os modelos 
de autores nacionaes. Tratados com paizes estran
geiros a tem ampliado; o Império da AUemanha 
recusou porém adherir ao tratado de Paris de 1883 
concernente á protecçao da « propriedade industrial». 
Os desenhos e modelos industriaes (modelos de 
objectos de gosto) somente gosam de protecçao 
quando são productos novos e originaes; a lei não 
protege os inventos artisticos ou technicos ("). No 
art. 2 a lei contêm disposições especiaes sobre a 
pessoa que é titular do direito, e no art._ .14 sobre 
os exemplares contrafeitos e os instrumentos da 
contrafacção. A prcemntio Júris estabelecida no art. 
13 não tem importância em matéria penal {"). 

(*) Mas os objectos contrafeitos não são destruídos e sim privados 
da-forma correspondentejio delicto, ou guardados oficialmente até que 
decorra o prazo da protecçao ao direito" dõ"gütõr"("á~cxista-e segujido-a-
opção do dono). 

(*") Porque os inventos estão sob a protecçao da lei sobre as pa
tentes. N. do trad. 

(") Entendia-se na AUemanha que o melhor modo de favorecer 
a industria artistica era permittir a livre imitação dos novos modelos 
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IV. — Violação do direito aos signaes distin-
ctivos de mercadorias (direito á marca). A dispo
sição commum, que se continha no art. 287 do C. 
p. sobre a protecção dos nomes ou firmas dos fabri
cantes e dos commerciantes, mostrou-se logo insuf-
ficiente. A ampliação da protecção ás marcas de 
fabrica e ás marcas de mercadoria, geralmente de
sejada e antes de 1870 já existente em vários Es
tados da Allemanha, foi concedida peia lei imperial 
de 30 de Novembro de 1874, e ainda em maior 
escala pela lei de 12 de Maio de 1874 concernente 
« á protecção dos signaes distinctivos das mercado-

industriaes. As queixas da industria da Alsacia-Lorena, impellida, de
pois da annexação, para o mercado allemão, onde os seus productos não 
encontravam a protecção que lhes dispensava a legislação franceza, e o 
insuccesso da industria artística allemã na exposição universal de Vienna, 
deram nova orientação á opinião publica e puzeram a questão em ordem 
do dia; procedeu-se a um longo e minucioso inquérito, de que resul
taram as Ires leis de 9, 10 e 11 de Janeiro de 1876, as duas primeiras 
para a protecção das obras das artes figurativas e das photog-raphias, e 
a ultima para a protecção dos desenhos e modelos industriaes. — A 
industria artística é completamente distincta das artes figurativas: estas 
não têm outro fim que não a manifestação do bello; aquella offerece 
modelos e desenhos que sirvam de typos para dar-se aos objectos uma 
conformação de gosto. Esses modelos chamam-se por isso Oefchmaks-
mustem (modelos de gosto) em contraposição aos Qebraicchsmiistern (mo
delos de utilidade), que fazem objecto de uma outra lei. O legislador 
não os definio para deixar á pratica e á sciencia o desenvolvimento 
da idéa. — A lei não protege os modelos de gosto do mesmo modo 
que as obras litterarias e artísticas, pois a protecção dispensada áquel-
les tem por condição a inscripção do modelo no registro publico. O art. 
13 da lei estabelece a presumpção de que o dono do modelo ~ e por
tanto a única pessoa autorisada a reproduzil-o — é quem fez a ins
cripção. — O nosso C. p. não protege os modelos industriaes; o proj. 
braz. (revisto), pelo contrario, liberalisa-lhes a protecção em termos 
tão absolutos (art. 359, ^ único, « contrafizer ou alterar») que torna 
impossível qualquer imitação. N. do trad. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DELICTOS CONTRA OS DIREITOS DE AUTOR 209 

rias » {^), que veio substituir aquella. Nesta matéria 
trata-se também da protecção de um direito indivi
dual ; os productos do commercio e da industria, do 
mesmo modo que as creações da arte e da sciencia, 
devem ser protegidos contra a reproducção não auto-
risada. E', pois, completamente incorrecto conside
rar-se (com Merkel, v. Meyer e outros) a ofifensa 
da confiança publica como a circumstancia decisiva 
e classificar-oO entre os crimes de falsidade a vio
lação punivel do direito á marca. Assim não é o 
comprador, mas o productor ou o commerciante, 
quem, como oíFendido, tem o direito de dar queixa. 

Segundo o art. 1.° da lei, aquelle que no seu 
negocio (embora não seja um commerciante inscri-
pto) (') quizer servir-se de uma marca para distin
guir as suas mercadorias das dos outros, deve 
declaral-a para que seja inscripta no registro das 
marcas (a cargo da repartição das patentes). A in-
scripção confere ao interessado o direito exclusivo 
de pôr a marca nas mercadorias da espécie decla
rada, nos fardos ou envolucros respectivos, e de pôr 
em circulação as mercadorias assim assignaladas, 

(*) II o titulo da lei de 1894 não é em allemão o mesmo da lei 
de 1874 por aquella subftituida. A razão disto é que a nova lei tem 
um objecto mais extenso. A lei de 1874 só se occupava com as marcas 
ou signaes distinctivos postos sobre as mercadorias; a de 1894 occupa-
se também com as marcas, mas, além disso, contêm disposições sobre 
signaes distinctivos que na Allemanha não se consideram como marcas, 
taes como a embalagem, as disposições dadas ás mercadorias. Por isso 
a lei de 1894 diz Warenbezeichnungen, ao passo que a de 1874 dizia 
Warenmarken. A primeira palavra significa «signaes distinctivos das 
mercadorias », a segunda quer dizer « marcas das mercadorias ». {An-
nuaire de lég. étr., 1895, p. 213). N. do trad. 

(®) A lei de 1894 (em contrario á de 1874) protege todos os que 
exercem uma profissão qualquer, quer os seus nomes íenbam sido in-
scripíos, quer não, no registro do commercio. Annuaire, 1. c. K". do írad. 

T. n 14 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



210 TBATADO DE DIBEITO PENAL 

bem como o direito de fazer uso de tal marca em 
anmincios, catálogos de preços, cartas commerciaes, 
prospectos, facturas ou peças semelhantes (art. 12). 

Incorre em pena, como violador deste direito 
1.°, quem, em. mercadorias ou nos respectivos 

fardos ou envolucros, em annuncios, catálogos de 
preçosy cartão" commeTciaes, pro^ectos, fãctürãs m. 
peças semelhantes, sciente e indevidamente aj puzer 
o nome ou a firma de outrem, ou um., marca pro
tegida nos termos da lei; on bj tiver á venda (') 
ou puzer em circulação mercadorias assim illegal-
mente assignaladas. 

Penas: multa de 150 até 5.000 marcos ou en-
carceramento até 6 mezes. O processo depende de 
queixa; esta pode ser retirada. 

2." Quem, para o nm à.e illudir no gyro com-
mercial, a) der, sem o consentimento do titular do 
direito, aos objectos mencionados sob o n. 1 uma 
disposição considerada no circulo dos interessados 
como signal distinctivo de mercadorias do mesmo 
gênero pertencentes a outrem; ou quem bJ, para o 
mesmo fim, tiver á venda ou puzer em circulação 
mercadorias assim assignaladas (art. 15) (*). 

(') Sobre esta idéa ver o g 156. 
(') A nova lei não se limita a proteger as marcas devidamente 

registradas, coliibe também abusos que a denominada concurreneia des
leal (unlauterer Wetibewerb) tem introduzido. Assim o art. 15 da lei 
faz incorrer em responsabilidade civil e criminal aquelle que, na inten
ção de enganar, dá á mercadoria uma disposição (Austattung) consi
derada no commercio como caracteristica das mercadorias de outrem. 
« A idéa de disposição, diz Haus (S. W., sup., p. 641), comprehende 
as formas características da embalagem, do envolucro, da decoração, 
do arranjo da mercadoria. Também pôde comprehender marcas susce
ptíveis de inscripção. A protecção da lei porém não depende do re
gistro, suppõe somente o facto de que a disposição tenha no commercio 
a significação de uma indicação especial de certa procedência ». Sobre a 
«concurreneia desleal» ver o art. 78 do proj. suisso. N . do trad. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DELIOTOS OONTBA OS DIEEITOS DE ATJTOR 211 

Penas: multa de 100 até 3.000 marcos ou 
encarceramento até 3 mezes. O processo depende 
de queixa, a qual pôde ser retirada. 

3.°, Quem assignala os objectos mencionados 
sob o n. 1 a) com as armas de um Estado, ou com 
o nome ou as armas de uma localidade, communa 
ou outra circumscripção municipal para o fim de 
induzir em erro sobre a qualidade e o valor das 
mercadorias, ou h) para o mesmo fim tem á venda 
ou põe em circulação mercadorias assim assignaladas. 

Penas: as declaradas sob o n. 1. O procedi
mento é official. 

Em vez de indemnisaçao, pôde, em todos estes 
três casos, ser pronunciada conjunctamente com a 
pena, a requerimento do prejudicado e em seu pro
veito, uma multa privada até 10.000 marcos. Os 
condemnados á multa respondem solidariamente. 
A imposição da multa privada exclue qualquer 
outra pretenção á indemnisação. 

A requerimento do offendido, ordenar-se-ba na 
sentença condemnatoria a destruição dos distinctivos 
illegaes dos objectos que se acharem na posse do 
condemnado, ou, não sendo isto possível, a destrui
ção dos objectos mesmos assim assignalados (art. 19). 

O offendido será também autorisado (art. 19) a 
publicar a condemnação á custa do condemnado (§ 58, 
nota 3). O modo da publicação e o prazo dentro 
do qual ella se fará serão determinados na sentença. 

V.— Violação da patente de invenção. A pro-
tecção do direito ao invento (̂ ) aUia-se á protecção 

(3) Sem razão affirma Appelius, N G-., 123, que o direito 
resultante da patente de invenção é puro direito patrimonial. Esta 
asserção relaciona-se com a idéa egualmente insustentável de que a 
patente deve proteger, não o (real ou supposto) inventor, mas aquelle 
que prim.eiro fez a declaração do invento (s). 

(8) Segundo as leis allemães de 1877 e de ISflil, não é, em 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



212 TRATADO DE DIKEITO PENAL 

do direito de autor em matéria litteraria, artistica 
e industrial, bem como a do direito á marca. Reco
nhecido desde o século passado na maior parte dos 
Estados allemães, comquanto muitas vezes somente 
protegido pela justiça administrativa, o direito á 
patente de invenção foi garantido pela lei imperial 
de 25 de Maio de 1877 (substituida pela lei de 7 de 
Abril de 1891), depois que a larga torrente contraria, 
oriunda das idéas do free-trade, foi supplantada pelo 
rápido e vigoroso reviramento da opinião publica pro
duzido desde o começo da sexta década deste século. 

1.°— A concessão da patente — tem somente 
logar, segundo o artigo 1.° da lei, nos novos in
ventos susceptíveis de applicação industrial—impede 
que qualquer outra pessoa possa, sem consentimento 
do concessionário da patente, produzir industrial
mente, pôr em circulação, ter á venda ou empregar 
o objecto da invenção (art. 4). 

Quem utilisa-se scientemente de um invento 
alheio (art. 36), incorre em multa até 5.000 marcos 
ou em encarceramento até um anno. O processo 
depende de queixa, que pôde ser retirada. Sobre a 

these, o inventor quem tem direito á patente, mas a pessoa que pri
meiro faz a declaração do invento.. «A procedência do invento, diz 
E. Meyer (HR, 1, 718) não é oficialmente verificada, e concede-se a 
patente, ainda quando seja fora de duvida que outrem é o autor do 
invento. Mas isto significa somente, continua o mesmo escriptor, que 
nesta phase do processo a autoridade não tem que examinar as relações 
jurídicas entre o inventor e o pretendente á patente; esta não deixa 
por isso de ser o prêmio destinado ao inventor como tal». Com eíFeito, 
si quem faz a declaração não é o inventor, este tem o direito de 
oppor-se, bem como p<5de, ainda depois da concessão, fazel-a annuUar, 
mostrando que o objecto principal da declaração deriva de deseripções, 
modelos, instrumentos ou arranjos que lhe pertencem ou de processos 
de que faz applicação. Wo nosso direito, como no direito anglo-
americano, a patente é concedida ao inventor ou a seus legitimes 
successores (lei n. 3129 de 1882). N. do trad. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DELICTOS CONTEA OS DIEEITOS DE ATJTOB 2 Í 3 

punição dos factos praticados no estrangeiro preva
lecem os principies geraes. 

A condemnação pôde ser publicada no caso sob 
o n. IV. Em logar de indemnisação, pôde ser pro
nunciada uma multa privada até 10.000 marcos, e 
neste caso é inadmissível qualquer outra pretenção 
á indemnisação. Sendo vários os condemnados, todos 
respondem solidariamente. 

As acçòes oriundas da violação da patente 
prescrevem (art. 39) em 3 annos relativamente a 
cada um dos factos em que se fundam. 

2.°— Não como oífensa de um direito indivi
dual, mas como facto que compromette o interesse 
publico, devemos considerar o simulação da existência 
de patente, infracção de que a lei trata no art. 40 
e com que aqui nos occupamos somente por con-
nexão de matéria. Dá-se, quando à) alguém assi-
gnala objectos ou os respectivos envolucros com 
distinctivos próprios a fazer crer erroneamente que 
os objectos são protegidos por uma patente, ou 
quando h), em annuncios públicos, taboletas, car
tazes ou outros meios de publicidade, alguém serve-se 
de um distinctivo próprio a induzir em egual erro (*). 

Pena: multa até 1.000 marcos. Para dar-se 
criminalidade basta a culpa (°). 

VI.— E' calcada sobre a lei relativa ás pa
tentes a lei do 1.° de Junho de 1891 concernente 
á protecção dos modelos de utilidade. 

Como modelo de utilidade, ^m contraposição 
á modelos de gosto (acima III) jfigíiram, segundo o 
art. 1 da lei, os modelos (em relevo) de instru
mentos de trabalho ou de objectos destinados a um 
uso pratico ou das suas partes respectivas, em tanto 
quanto por uma nova configuração, uma nova dis-

(*) Correctamente v, Meyer, 784. 
(') Dec. do Trib. do Imp. de 23 de Nov. de 93, 24.», 399. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



214 TBATADO DE DIEEITO PENAL 

posição ou mechanismo devam servir a algum tra
balho ou uso pratico f). 

Quem faz uso scientemente de um modelo de 
utilidade (registrado), isto é, quem reproduz indus
trialmente o modelo ou introduz no commercio os 
instrumentos ou objectos produzidos pela contrafacção, 
os tem á venda ou delles se utilisa, incorre em 
multa até 5.000 marcos ou em encerramento até um 
anno (art. 10). 

O processo depende de queixa; esta pôde ser 
retirada. 

A sentença condemnatoria deve conferir ao of-
fendido a faculdade de publicar a condemnação á 
custa do condemnado. O modo de publicação e o 
prazo dentro do qual ella deva e£fectuar-se são de
terminados na sentença. 

Em vez da indemnisação, pode ser pronun
ciada conjunctamente com a pena, a requerimento 
do offendido e em seu proveito, uma multa privada 
que não excederá a 10.000 marcos. Os condemnados 
á multa respondem solidariamente (art. 11). 

A imposição da multa exclue qualquer outro 
pedido de indemnisação. 

(*) A lei do 1.° de .Junho de 1891 completou a legislação anterior 
sobre a protecção dos direitos de autor. Os modelos de utilidade não 
estavam comprehendidos na lei de 11 de Janeiro de 1876, que tinha 
somente em vista os «modelos de gosto», e, por serem pequenos in
ventos, não convinha applicar-lhes a lei sobre as patentes. A nova 
lei resolveu as dificuldades, dispensando, de um lado, o «processo 
prévio» necessário para a concessão da patente e moderando as taxas, 
e, por outro ladc, reduzindo o prazo do privilegio e impondo ao pri
vilegiado, no caso de contestação, o encargo de provar a existência dos 
requisitos materiaes para a protecção legal. Desse privilegio, se tem 
feito o mais largo uso; nos 15 mezes decorridos desde a data em que 
a lei entrou em vigor, diz Hauss, fizerem-se 1.500 inscripções, sem se 
notar uma diminuição correspondente no numero dos pedidos relativos 
a patentes de invenção. l í . do trad. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO IV 

Crimes contra os direitos patrimoniaes 

I. —CRIMES CONTRA OS DIREITOS REÃES 

§ 124. — I. Do furto. Historia 

LiTTERATUEA. — Eosenberger, TJéber das furtum nach 
Tãassischem rómischen Recht, insbes. uber den animus lucri 
faxsiendi, diss-, 1879; Backem, Unterschied zwischen ãem 
furtum des rómischen Rechts unã ãem deutschen SStGB, 
1880 ; Cropp, nos Krimin. Beitrãge de Hudtwaicker e 
Trummer, 2.°, 3, 234 ; Kõstlin, Erit. TJéberschau, 3.°, 149, 
334, Monographias, 1858 ; Brunner, 2.°, 637. 

I. — No periodo clássico do direito romano o 
furto não passava de um delicto privado. E ' ver
dade que a lei das 12 tábuas, reproduzindo a dis-
tincção entre o facto flagrante e o não flagrante, 
punia o furtum manifestum com pena capital ('), ao 
passo que comminava somente a pcena dupli contra 
o furtum non manifestum. O direito de matar que 
cabia ao ofíendido era absoluto com relação ao ladrão 

(*) Sobre o acto religioso aryano da visita domiciliaria [lance et 
lido qu(xrere,ransake,), cons. Leist, Qràko-italische Rechtsgeschischte 
246, Schrõder, Deutsche Reehtsgeschichte, 348 
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nocturno e somente admittido em relação ao diurno, 
«5/ telo se defendebat)). Mas já o direito honorário só 
admittia a multa como pena applicavel ao furto, 
isto é, o quádruplo no furtwm manifestum et proM-
hitum, o duplo no furtwm non manifestum, o triplo 
no furto conceptum et ohlatum. O direito do período 
imperial destacou alguns casos como crimina extraor
dinária (§ 3.°), contra os quaes comminou penas 
criminaes, mas em geral não resultou d'ahi graüde 
alteração, si não é verdadeira a duvidosa tradição 
segundo a qual, no tempo de Justiniano, em cada 
furto {rei ipsius) cabia ao oíFendido a escolha sobre 
a acção civil [adio) e o procedimento criminal (crimen). 

E' conhecida a definição de Paulo (1. 1, § 3, 
D. 47, 2) : «furtum est contrectatio rei fraudulosa 
lucri faciendi gratia vel ipsius rei vel usus ejus pos-
sessionisve». Furto é pois toda apropriação illegal 
e na intenção de lucro de cousa alheia movei (Dern-
burg), e assim a idéa do furto comprehende não só 
o furto no sentido do direito actual, senão também 
o roubo, o desvio, o denominado furto da cousa 
achada, o furto da posse, do uso, bem como a%uns 
casos de burla. Ao proprietário cabe a conditio fur
tiva para a restituição da consa, e a todo offen-
dido a actio furti, que é infamante. Esta ultima é 
vedada : 1.° entre cônjuges {in honor em matrimonü), 
2° contra filhos (em razão da unitas personarum), 
3.° contra escravos (em razão do poder repressivo 
do paterfamilias). 

II. — De modo muito diverso é o fuî to tratado 
no direito allemão da edade média. Ahi o furto nos 
apparece como tirada clandestina de uma cousa da 
custodia alheia, e assim distingue-se primeiramente, 
de um lado, do roubo, como tirada publica da cousa, 
e, do outro, do desvio, como conservação furtiva de 
cousas achadas ou que de outro modo chegaram ás 
mãos do agente, ao passo que o abuso de confiança 
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de cousas dadas em deposito é ás mais das vezes 
equiparada ao furto. 

Cedo encontramos comminadas, especialmente 
nos capitulares, rigorosas penas publicas contra o 
furto (acima § 4). Já a Rib., 79, 1, deixava en
forcar o ladrão apanhado em flagrante. E' sobretudo 
importante um capitular de 779, que manda enforcar 
o ladrão no terceiro furto. 

** Eram numerosas as distincções dos casos de 
furto e as graduações na punição. Assim era quali
ficado o furto de certos objectos que precisavam de 
maior protecção (a charrua no campo, o gado, o 
trigo), ou que se achavam em certos recintos (cas-
téllos reaes, egrejas, moinhos, forjas) ou quando 
commettido em certas epochas (durante a paz rela
tiva ao exercito, e especialmente o furto nocturno), 
o fuTto com arrombamento etc. Predominava a dis-
tincção '^eral entre o facto flagrante e o não fla
grante, e punia-se a reincidência reiterada com espe
cial rigor. Mas da máxima importância e dominante 
-em toda a edade média era a divisão baseada no 
valor da cousa furtada, segundo a qual o pequeno 
furfo devia ser punido com penas na pelle e no 
cabello e o grande com penas no pescoço e na mão; 
o limite não raro vacillante entre um e outro encon
tra-se ás mais das vezes fixado em cinco schíllings 
(tanto no Espelho da Suabia, como nas leis impe-
riaes). Quando o ladrão incorria em pena de morte, 
esta* era dada na forca. 

, I II , — Em geral a sciencia italiana da edade 
média contentava-se também nesta parte com pro
curar pontos de contacto entre o direito romano e 
a praxe dominada pelo direito germânico (lombardo). 
O que na verdade ella desenvolvia era o direito 
germânico. 

IV.— N'esta como na maior parte das questões, 
a Carolina collocou-se absolutamente no terreno da 
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concepção do direito allemão. Nos arts. 157 a 175 
tratou do furto e de crimes análogos com a maior 
minuciosidade, guardando a seguinte ordem: art. 157, 
o furto clandestino o mais simples de valor inferior 
a 5 florins (pena do duplo, eventualmente cárcere); 
art. 158, o primeiro furto publico de valor inferior 
a 5 florins (banimento, — sendo o delinqüente sus
ceptível de correcção, pena do quádruplo); art. 157, 
o primeiro furto perigoso (também de valor inferior 
a 5 florins) com escalada, arrombamento ou armas, 
«de modo que o ladrão possa oíFender a quem lhe 
opponba resistência» (pena de morte ou pena cor
poral grave); art. 160, o primeiro furtum magnum 
de 5 ou mais florins — o florim era pela praxe equi
parado ao ducado húngaro (pena corporal ou capital); 
art. 161, o segundo furto (não se faz distincção 
entre a reincidência e o concurso) — n'este caso o 
delinqüente é considerado um ladrão famoso e equi
parado ao «forçador» (pena de morte); art. 164, o 
ladrão menor de 14 annos não deve, sem causa es
pecial, sofifrer pena capital; art. 165, furto de bens, 
de que o delinqüente é herdeiro immediato, ou entre 
conjugues (não se admitte o procedimento official); 
art. 166, furto por verdadeira penúria. Os seguintes 
arts. 167 a 169, tratam^ do furto de fructos do 
campo, de madeira e de peixes, e o distingue das 
subtracções simples. O art. 170 versa sobre o abuso 
de confiança. O art. 171 define o furto sacrilego 
(tem por objecto «res sacrse e loco sacro, res sacrse 
e loco non sacro, res non sacrse e loco sacro»), e 
o art. 172 e seg. graduam a pena applicavel a este 
ultimo gênero de furto, começando da pena de morte 
pelo fogo ("). 

(•) Furtum cognitum novies eomponaiur é formula dos foraes 
portuguezes a respeito da multa pelo furto; na reincidência enforcava-
se o ladrão. Este direito foi conservado na Ord. Aff., 1. 5, t. 65, que 
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V.— Estas disposições foram a base do direito 
commum. Este admittia em geral a pena de morte 
1.°, no furto grave; 2°, no furtum magnum, e 3.", 
no furto em segunda reincidência. A pena de morte, 
impugnada desde o século XVIII, foi primeiramente 
limitada e depois abolida (Frederico II, 1743). A 
nova legislação manteve a idéa do direito commum, 
sem que se deixasse desorientar pelos textos do 
direito romano. Duvidas dignas de consideração só 
Decorrem no tocante á questão de saber si a intenção 
de lucro por parte do agente é uma circumstancia 
caracteristica do furto, e portanto si o furto deve 
ser considerado como crime de locupletaçao ou como 
ofifensa da propriedade Ç^). 

mandava pagar o annoveado ao pé da forca e enforcar o ladrão, si o 
nsk) fizesse. A Ord. Man., t. 37 e a Phil., t. 60 distinguiam entre o 
furto simples e o qualificado em razão da quantidade (excedendo a 
marco de prata), do logar (furto sacrilego), do modo (furto com ar-
rombamento), do numero (terceiro furto), infligindo ao furto qualifi
cado em regra a pena capital. Os ladrões formigueiros (os que furtam 
cousas de insignificante valor, que juntas não excedem a 400 réis), 
incorriam em pena arbitraria. Ver a Class. dos crim., p. 322. N . 
do trad. 

C) E ' sobretudo Merkel quem tem posto em evidencia a ne
cessidade de caracterisar e tratar o furto, bem como outros crimes con
gêneres, como «crimes de locupletaçao». D'entre os crimes contra a 
propriedade, pondera elle na sua aprofundada monographia sobre o 
furto apud H H, 3.°, destaca-se um grupo de crimes intimamente re
lacionados e sujeitos ao mesmo juizo ethico-juridico (o furto, o desvio, 
a burla, a extorsão, o roubo e em certo sentido a bancarota fraudu
lenta). Podemos designal-os, tomando para base um caracter que lhes 
é commüm e que os distingue dos outros crimes, como «crimes de 
locupletaçao». N'elles a acção não tende somente a causar um damno 
ao patrimônio alheio, senão também a tirar proveito, a bem dos inter
esses próprios do agente, de valores patrimoniaes pertencentes a outrem, 
isto é, o delinqüente quer locupletar-se á custa alheia. Essa direcção 
da vontade delictuosa tem uma importância pratica mmto maior do 
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§ 125. — Conceito do furto 

LiTTEBATURA. — Klien, Bevision der Grundsãtze über 
dás Vei-brechen des Diebstahls, 1806 ; Dollmann Die Ent-
wendung nach den Quéllen des gemeinen Bechts, 1834; Temme, 
Die Lehre vom Diebstahl nach preuss. Becht, 1840; Kõstlin, 
Monographias, 1858, p. 192; Egidy, Das Verbrechen des 
Diebstahls, 1859; Dickel, Thatòestand des Diebstahls nach 
deutschem Becht, diss., 1877; Merkel, H H 3?, 618, 49, 405 ; 
Hâlschner, 29, 281; Euhstrat, Z., 1, 383; John, Z., 19, 
245 ; Eotering, G S., 359, 350, 369, 520, 561, 389, 290; 
Hilse, G A., 399, 409. — Ullmann, Der dolus beim Dieb
stahl, 1870; Geyer, opusculos, 327 (intenção de furto); 
Lamniascli, Beleidigung und Diebstahl, 1893; Tohler, Dieb
stahl an Erbschaftssachen, diss-, 1893 ; Eõmpler, Der Begriff 
des Gewahrsams im Zivil- und Strafreeht, diss., 1894 — 
Gebauer, Der strafrechtliche Schutz wertloser Gegenstãnde, 
1893. 

I . — Furto (C. p. , ar t . 242) é a offensa da 
propriedade pela illegal apropriação de cousa alheia 

que a intenção que visa somente o damno de outrem. Os moveis que 
impellem o delinqüente n'aquelle caso, apresentam-se como perigosos e 
poderosos adversários de todo o nosso systema econômico, e o grande 
numero das infracções d'cste gênero está dando constantemente teste
munho de sua força, bem como suscita problemas a mais de um ramo 
da administração publica. Taes moveis dão ao mesmo tempo a este 
grupo de crimes, sob o ponto de vista moral, um caracter especial 
e ignominoso. A tirada da cousa alheia para destruil-a afigura-se ao 
juizo popular muito menos odiosa do que a subtraeção de uma cousa 
na intenção de locupletação á custa do offendido. Somente quando 
temos em vista esta circumstancia, nos é completamente intelligivel o 
desenvolvimento das disposições jurídicas e o diverso tratamento que, de 
um lado, o damno real e, de outro, os crimes do grupo em questão 
têm encontrado nas leis. Estes pontos de vista, que prevalecem egual-
mente para todos os alludidos crimes, devem ser attendidos consequen
temente na elaboração legislativa, de sorte que o estudo comparado 
das disposições legaes não só permitta evitarem-se a confusão e as con-
tradicções na discriminação d'elles entre si, senão também forneça o 
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movei, que o agente para este fim e mediante tirada 
põe sob a sua custodia. Esta ultima circumstancia 
distingue o furto do desvio. Segundo esta definição, 
o furto, como o desvio, só se consummaria com a 
apropriação, mas o direito vigente considera já ope
rada a consummação com a tirada. Furto é pois 
(C. p., art. 242) a tirada de cousa alheia movei na 
intenção de apropriação illegal. 

I I . — O objecto do furto é uma cousa alheia 
movei. 

1.° — O objecto deve ser uma cousa corporea, o 

critério para a solução de importantes questões que surgem na discri
minação d'esses crimes em relação a outras categorias do injusto. O 
C. p. ali. resolveu o problema incompletamente. Nas suas disposições 
notam-se differenças que materialmente não se justificam, e as ideas 
apparecem ainda em phases diversas do seu desenvolvimento. Eliminou 
os elementos heterogêneos era proporções diversas, e não mostra, em 
face das mesmas questões, uma completa uniformidade de vistas nem 
a mesma resolução.— Estas considerações foram attendidas recentemente 
por Stooss no seu proj. do C. p. suisso, cujo art. 69 qualifica como 
furto o facto «de apoderar-se alguém de uma cousa para locupletar-se 
ou para locupletar a outrem illegitimamente». São estes os caracteres 
do furto segundo a opinião publica, diz elle no seu comraentario ao 
mesmo art., e assim não se considera como ladrão: quem subtrahe um 
objecto destituído de valor; quem troca uma cousa por outra do mesmo 
valor ou pelo seu pleno valor pecuniário ; quem se faz j ustiça por suas 
próprias mãos; quem consome uma cousa contra a vontade do dono, 
mas no interesse d'este ; quem apodera-se de uma cousa, não para 
locupletar-se, mas para outro fim, por exemplo, para pregar um logro 
ao dono ou affligil-o, destruindo a cousa subtrahida. — O nosso C. p. 
(art. 330) e também o proj. bras. (art. 329) não caracterisam o furto 
como «crime de locupletação», pois o «para si ou para outrem» que 
as suas definições exigem refere-se á intenção de apropriação, que não 
é idêntica á de locupletação. Entretanto já no antigo direito portuguez 
era reconhecido que, «se o fim de quem tira a cousa alheia não é o 
lucro, mas o damno, já o crime passa para difierente espécie.» (Class. 
dos Orim., p. 325). N. do trad. 
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que exclue os créditos Q), o homem etc. (§ 89); 
mas partes naturaes do corpo humano (como dentes, 
cálculos biliarios etc.) podem ser objecto de furto. 
Neste caso estão também os corpos líquidos ou ga-
zosos, como a água, o gaz, o ar quente, emquanto 
se acham em custodia alheia, mas não forças, como 
a electricidade. Também podem ser objecto de furto 
partes artificiaes do corpo humano, si não se acham 
inseparavelmente ligadas ao corpo (3omo o nariz 
artificial). E' indifíerente que a cousa tenha ou não 
valor commutavel (^). 

2.° — A cousa deve ser alheia, isto é, deve 
estar na propriedade de outrem. O furto é impos
sível, quando a cousa nâo é propriedade de alguém. 
Assim não podem ser objecto de furto as res nuUius, 
as cousas abandonadas (derelictas), os animaes sel
vagens que conservam a sua liberdade natural (não 
estão neste caso os animaes existentes em jardins 
zoológicos cercados, os peixes existentes em viveiros 
particulares fechados), o enxame de abelhas que 
emigrou e não foi seguido. 

(*) A caderneta da caixa econômica sd pode pois ser furtada 
como livro ; o levantamento da somma depositado não é furto. Ver 
adiante a nota 8'. 

(') Neste sentido presentemente a opinião commum. Gebauer 
a justifica solidamente (com elle deve-se concordar que até ahi o furto 
não se apresenta como delicio pati-imonial). Contra v. Bar, Magatin 

für deutsches Recht, 4.°, 18, John, Z . , 1,267; tamliem Hâlschner 
2.°, 281, V. Ihering, Dogmatiache Jahrbücher, 23.°, 240. Muito duvi
dosa (ver Olshausen, § 303, 1) a dec. do Trib. do Imp. de 14 de Fev. 
de 84, 10.°, 120 (relativamente ao damno real) (*). 

(•) John e V. Bar fundam-se na natureza do delicto que é 
uma offensa dolosa ao patrimônio alheio ; mas esta doutrina é rejeitad» 
pela opinião commum, porque o art. 242 do C. p. não exige que a 
cousa tenha valor pecuniário, nem a intenção de lucro ou de locuple-
tação por parte do agente. KT. do trad. 
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Também não são susceptíveis de furto os corpos 
de animaes enterrados, os objectos sepultados com o 
cadáver, emtanto quanto não se deva admittir a 
existência de uma propriedade continua por parte 
do successor. Pela mesma razão o furto não é re
gularmente possivel em cadáveres e parte de ca
dáver, salvo si se tornarem objecto de commercio (**) 
(§ 116) ; é sempre impossível nas res extra com-
mercium, uma vez que não tenha já havido sepa
ração e apprehensão. Consequentemente também não 
é furto a offensa de um direito exclusivo de appre
hensão. As cousas que estão na propriedade do 
Estado, das communas civis ou ecclesiasticas, e tc , 
podem ser furtadas, bem como as cousas que fazem 
parte de um espolio antes da addição da herança, 
quando só por esta a propriedade é adquirida. 

O abandono da cousa pelo proprietário sem 
transferencia da propriedade a um terceiro ou a 
transferencia da propriedade ao agente exclue a 
idéa de furto, pois neste caso a cousa deixa de ser 
alheia; cumpre porém não confundir o consentimento do 
proprietário concernente á tirada com o consentimento 
concernente á apprehensão (^). 

A errônea supposição de ter sido abandonada 
ou transferida a propriedade é erro sobre uma das 
circumstancias elementares do crime (cousa alheia) 
e portanto exclue o dolo. A hypothese contraria 
(não suppor erroneamente o abandono) pode occa-
sionar uma tentativa impossível e como tal deve ser 

C) A tirada não autorisada de um cadáver ou de partes de 
um cadáver pôde constituir o delicto previsto no art. 168 ou a contra
venção prevista no art. 367, n. 1 do C. p. ali. K. do trad. 

(2) Vêr adiante o texto a que corresponde a nota 5^ A questão 
tem sido controvertida desde os romanos principalmente porque não 
se tem tentado determinar de um modo preciso o objecto do «consen
timento» do proprietário. 
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apreciada. O dono mesmo não pôde fazer-se culpado 
de furto (consumado) da própria cousa; mas não está 
no mesmo caso o co-proprietario em relação á cousa 
que não lhe pertence exclusivamente. 

3.° — A cousa deve ser movei. A' cousa movei 
eqüivale absolutamente a que o agente, talvez jus
tamente para o fim de furtar, fez movei, como ar
vores, fructos, partes de uma casa etc, bem como 
a trança de cabellos cortada. A subtracção da posse 
de cousas immoveis é de facto e de direito possivel, 
mas não constituo furto no sentido da lei. 

III , — A cousa não podia estar sob a custodia 
do ladrão, devia estar sob a custodia de outrem. 
Guarda ou custodia (não é equivalente á posse no 
sentido do direito civil) é o dominio de facto sobre 
a cousa (a possibilidade de actuar sobre ella com 
exclusão de outrem, o poder de dispor), alliado á 
vontade manifestada de fazer valer o próprio poder 
com exclusão de qualquer outro (o animus domini). 
A vontade e o poder devem coexistir, aquella ma
nifestar-se neste. Não é necessário o conhecimento 
dos diversos objectos, singularmente considerados, a 
que de um modo geral se refere o animus domini 
(os objectos encerrados no meu quarto). A custodia, 
uma vez estabelecida, perdura até a superveniencia 
de um evento que de modo manifesto a faça 
cessar. 

EUa pode dar-se sob as formas as mais diversas 
e nos mais diversos gráos: o relógio que se acha na 
minha algibeira está sob a minha guarda tanto quanto 
os livros da minha estante, cuja chave, durante 
uma viagem em tempo de ferias, trago commigo, ou 
o vaso com moedas que enterrei no campo em sitio 
só por mim conhecido, ou a jóia de familia, que 
sepidtei com o cadáver de um próximo parente no 
túmulo da familia. Também o louco ou o me
nino pode ter uma cousa sob custodia, bem como 
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os parentes ou outras pessoas podem, tel-a por 
elles O C). 

O furto não pode, pois, ser commettido em re
lação a cousas que não estão sob a guarda ou custodia 
de outrem, como traves que a enchente trouxe 
e não assignaladas de modo a reconhecer-se a sua 
procedência; o mesmo deve-se dizer das cousas per
didas, mas não das cousas esquecidas (por exemplo, 
deixadas no carro), occultas, desencaminhadas ou 
extraviadas (**). Si os objectos que se acham em um 
navio naufragado ou que foram alijados durante a 
tempestade estão ainda sob a custodia da tripolação 
é uma questão de facto. A supposiçüo errônea de 
que a cousa não se acha sob a custodia de alguém, 
constitue uma tentativa impossivel de desvio. 

(*) o louco e o menino podem abandonar a detenção, mas uão 
transferil-a a outrem. Quem a recebe é, pois, ladrão. Egualmente no 
essencial Olshausen, g 243, 22 ; contra Binding, 1?, 714, a dec. do Trib. 
do Imp. de 19 de Junho de 80, 2.°, 332. 

C) O art. 242 do C. p. ali. exige que a «cousa seja tirada a 
outrem », donde se conclue que a cousa deve achar-se, antes do facto, 
na posse ou custodia (Jnnehabung, Qewahrsam) de outrem. E' geral
mente admittido que não se trata aqui, como a respeito da idéa de 
« cousa alheia », de um ponto de vista do direito civil; a Gewahrsam 
não quer dizer a posse jurídica no sentido do direito civil; o que se 
trata de saber é si alguém tem uma cousa em sua custodia de modo 
que lhe possa ser tirada. Mas a custodia só se dá, quando ao poder 
physico de dispor da cousa accresce a vontade do detentor de tel-a a si 
sujeita, de « dominal-a» (Olshausen, § 242, 15 e 16). N. do trad. 

(*) Perdida considera-se a cousa, quando o ultimo detentor não 
sabe o logar em que ella se acha ou o logar tornou-se-lbe inaccessivel 
de um modo permanente. A cousa simplesmente desencaminhada ou 
extraviada não está perdida, pois o interessado sabe que ella se acha 
no interior de certo espaço que lhe é accessivel (por exemplo no inte
rior da casa). Também não está perdida a cousa que se deixou ficar 
em certo logar,.onde pode ser procurada, logo que se lhe nota a falta 
(Merkel). N. do trad. 
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O abandono da custodia por parte do dono exclue 
a possibilidade do furto, raas não a exclue necessa
riamente o consentimento concernente á appreliensão. 
Si, tendo o mendigo penetrado no quarto, o dono 
espera tranquillamente que elle se aposse de um 
objecto de valor para prendel-o como ladrão, con
feri tio na, apprehensã^,_mâS_nã.o _na_tiradã_da.causa {i)-. 
A errônea supposicão do consentimento exclue o 
dolo; o não ,suppol-o erroneamente constitue uma 
tentativa impossível. Si o consentimento é captado 
por meio de engano, dá-se burla. 

A pessoa mesma investida da custodia não se 
pode fazer culpada de furto (mas somente de desvio); 
o co-detentor commette furto, quando usurpa o poder 
exclusivo de dispor da cousa. Esta ultima asserção 
tem grande importância pratica, pois em numerosos 
casos a cousa pode estar sob a custodia de varias 
pessoas, quer equiparadas entre si, quer subordina
das umas ás outras. Assim a subtracção de provisões 
de armazém por um dos prepostos, do serviço de 
j)rata pela criada, de peças de roupa pelo réo que 
cumpre sentença, bem como a apropriação de cousas 
alugadas a diversos por parte do locatário de um 
apartamento mobiliado (por ex., não completamente 
separado), são factos que podem ser considerados como 
furto, quando o agente é apenas um co-detentor (®) (*). 

(5) Vêr a nota 3.-
(«) De accordo Berner, 542, Merkel, 319, Olshausen, g 242, 19. 

Contra, Hálschner, 2.", 289, v. Meyer, 636, dec. do Trib. do Imp. de 
18 de Fev. de 81, 3?, 358, e 1." de Outubro de 81, õ?, 43. O ladrão 
mesmo, tirando a cousa furtada da co-detenção do seu companheiro no 
furto, pode-se fazer culpado de um segundo furto. Divergem a dec. do 
Trib. do Imp. de 2 de Fev. de 85, 11.°, 439 e Olshausen, § 242, 33 (não 
se trata da realisação à.xprimitiva intenção sobre repartir-se a apropriação). 

(*) A cousa deve estar na posse ou detenção de outrein. Não 
se pode, pois, dar furto, quando a cousa já se acha na posse de quem 
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IV.— A acção consiste na tirada, isto é, na 
interrupção da custodia alheia e no começo da 
própria. 

O modo e o meio por que se opera a tirada 
são indiíferentes. Quem deixa que o seu cão arrebate 
um pedaço de carne do armazém do carniceiro ou 
^ue-as-s^as-vaccas'pa^stem em "prado alheio, quem, 
abrindo a torneira, deriva o gaz do tubo alheio, ou 
induz um irenino ou um louco a fazer entrega de 
uma cousa movei, tira no sentido da lei. 

Que a tirada seja clandestina não é mais re
quisito do furto desde a Carolina; por outro lado 
faz-se mister a ausência de violência e da ameaça 
de caracter perigoso para que o furto não se con
verta em roubo. 

V.— A cousa deve ser tirada na intenção de 
apropriação illegal. 

O requisito do aninMS lucri faciendi, a «intenção 
de lucro », que exigiam a praxe do direito commum 
e muitas vezes também a legislação territorial, foi 
abandonado pelo C. p. imp. que nesta parte seguio 
o cod. prussiano, de 1851. No direito aetual o furto 
não é delicto de locuphtação. Por isso o deposito do 
valor da cousa tirada não exclue a idéa de furto C). 

delia se apropria (neste caso pode dar-se « desvio » ou apropriação in
débita). Quando, porém, a cousa acha-se na posse ou detenção de diver
sos, o co-detentor que usurpa o poder exclusivo sobre a cousa, commette 
furto. Assim o criado pode furtar os utensílios da casa, o hospede de 
um hotel os objectos de toüette, o condemnado os instrumentos de tra
balho, pois que de taes cousas elles dispõem como meros co-detentores. 
« Basta, diz Merkel, que o acto faça cessar uma partícula do poder de 
facto sobre a cousa por parte de outrem ». Esta doutrina tem sido nu
merosas vezes applicada pelo Trib. do Imp. (Vêr Olshausen, 1. c ) . N. 
do trad. 

(') De accordo a opinião commum. Contra especialmente 
V. Bar, 16, Dickel, 60, Hâlschner, 2.*, 293, 300, Binding, Hàlschner, 
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Apropriar-se é estabelecer, para com a cousa, 
uma relação a que falta somente o reconhecimento 
jurídico para que tome o caracter de propriedade, 
é, portanto, crear uma relação em que a cousa é 
accommodada aos fins do agente, como si fora pro
priedade sua (uso do objecto da propriedade, o 
f( se ut dominum gerere»). A apropriação suppõe 
pois o pleno dominio sobre a cousa equivalente á 
propriedade. Não basta dispor da coasa segundo 
uma direcção singular e determinada, emtanto quanto 
nisto não se manifesta a intenção de pleno dominio. 
Assim não basta o uso transitório da cousa (§ 127), 
nem também por si só o levantamento da impor
tância de uma caderneta da caixa econômica, quando 
o agente não se apossa completamente da caderneta, 
mas pretende repol-a no seu logar (̂ ); não está no 
mesmo caso o consumo gradual da cousa. No tocante 
á moeda e a papeis que a representam basta o uso 
conforme ao respectivo destino (^). Não é apro
priação a destruição immediata da cousa (̂ °), ao 
passo que o é a transmissão a outrem (embora 
immediata, e quer retribuída, quer não) da cousa 
que o agente poz de parte, a mistura de dinheiro 

Merkel e outros e recentemente v. Lammasch, 14 e Stooss, Orundzüge, 
que recommendam de lege ferenda a limitação da idéia do furto ao caso 
de locupletação. 

(̂ ) Ver a nota 1.». Divergente a dec. do Trib. do Imp. de 1 
de Maio de 84, 10.», 369 (furto); semelhantemente Frank, Z, 14.«, 390 
(desvalorisação econômica), Hartmann, G. A. , 40.», 259 (mudança de 
substancia). Contra, Brucke (correctamente Bauke), G. A., 40. I I I 
(burla); Oishausen, § 242, 29, 246, 2 (como o texto); Schneider, Z., 
14, 36 (desvio). Incomprehensivel Binding, 1.», 230, nota 6 (analogia). 

(̂ ) E ' pois duvidosa a dec. do Trib. do Imp. de 23 de Fev. 
de 93, 24.'', 22 (sellos de cerveja). 

(10) Neste sentido a opinião commum, e também a dec. do 
Trib. do Imp. de 11 de Fev. de 84, 11.», 239. Contra, Bachem, 26, 
Hãlschner, 2.°, 290, Olshauscn, § 242, 30, Ullmann, 70. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CKIMES CONTEA OS DIREITOS EEAES 229 

alheio com o próprio, a divisão da cousa conimum. 
O dar em penhor não é apropriação, mas somente 
não o é, quando existem a intenção e a fundada 
expectativa de restituição em tempo hábil (") (̂ ). 

(>•*) Já o direito commum exigia o animus e a facultas resti-
tuendi; neste sentido repetidas vezes também o Trib. do Imp., ult. 
dec. a de 12 de Fev. de 91, 21.", 364, e também Merkel, 318. Basta, 
porém, a intençuo, segundo Geyer, 2.", 51, Hàlschner, 2.°, 362, Ols-
hausen, l 242, 80. 

CJ A intenção de apropriação illegal é um dos elementos do 
furto. Dahi conclue-se que não commette furto quem tira a cousa 
alheia, não para delia apropriar-se, mas para destruíl-a immediata-
mente. Esta doutrina, que é a corrente, aceita também pelo Trib. do 
Imp., foi contestada por Berner, fundando-se em que a destruição 
suppõe a apropriação, a intenção de destruir a de prévia apropriação. 
Merkel responde que isto importa confundir a tirada com a apro
priação, e fáz sentir o absurdo de considerar-se como culpado de 
damno quem destroe, por exemplo, um vaso com a bengala, e como 
culpado de furto quem se apodera do vaso para despedaçal-o, arro-
jando-o de encontro á parede. Ullmann, Bachen, Olshausen fazem dis-
tincção: si a intenção do agente, diz este ultimo, é a destruição im-
mediata da cousa, elle não a porá ás mais das vezes sob a sua custodia, 
mas, si assim fizer, deve-se admittir também a existência da intenção 
de apropriação, pouco importando que o fim ultimo seja a destruição. 
Conclue-se também que não commette furto quem tira a cousa para 
delia fazer uso ou obter um proveito, sem subtrahil-a permanentemente 
ao dono. Em taes casos dar-se-ha um furtum usus que, em geral, o 
C. p. não pune e que só acarreta a responsabilidade civil. Conse
quentemente entende-se que não constitue furto o dar em penhor a 
cousa alheia, si a intenção do agente é resgatal-a posteriormente e 
restituil-a ao dono; o Trib. do Imp. e também v. Liszt, Merkel e 
outros acerescentam que, além da intenção da restituição, deve-se exigir 
« a convicção do agente, fundada nas circumstancias, de poder fazel-o ». 
Considera se, porém, comprehendido na idéa de apropriação o uso que 
importa completo consumo da cousa. O Trib. do Império estendeu este 
principio á tirada de uma caderneta de caixa econômica em um caso 
em que o intenção do agente era levantar somente uma parte da 
quantia depositada e restituir a caderneta ao seu dono. Esta decisão 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



230 TKATADO DE DIKEITO PENAL 

A apropriação deve ser illegal. Assim não se 
dá furto, quando o agente tem direito a que lhe 
seja transferida a propriedade da cousa ou quando 
Decorre um caso de desforço licito por autoridade 
própria; não se pôde dizer o mesmo, si a cousa ti
rada é destinada a satisfazer uma outra pretenção. 
Quem tira dinheiro para pagar-se de um credito 
valido só não commette furto, quando — hypothese 
que rarissimas vezes occorrerá — tiver direito á 
transferencia das moedas justamente tiradas. A 
supposição errônea sobre a legalidade, como erro 
sobre uma circumstancia elementar do delicto, exclue 
o dolo. 

A lei exige a intenção de apropriação illegal 
no sentido de motivo que vae além do dolo (̂ )̂. 
E; na verdade, o agente deve ter a intenção de 
apropriar-se da cousa primeiramente, pelo menos, 
para si, e não immediatamente para um terceiro (^). 
A esta intenção deve alliar-se a consciência da ille-
galidade. 

tem sido impugnada, admittindo uns (como Merkel) que o uso de um 
documento só pode constituir furto, quando em virtude do uso o 
documento perde todo o seu valor e utilidade, e entendendo outros 
(Olshausen, v. Liszt) que o documento só pôde ser objecto de furto 
como cousa material. V. Liszt admitte porém que o uso do dinheiro 
e dos títulos que o representam constitue furto. N. do trad. 

i«) Ver o l 38, nota 4?. Egualmente Friedlàuder, Z., 11.°, 401. 
Contra, Binding, Normen, 2.°, 558, Hálschner, 2, 292, Olshausen, 
l 242, 27. 

(6) Isto é, não se dá furto quando o agente não teve a posse 
da cousa, sendo esta removida directamente do poder do dono para o 
de um terceiro. Assim, segundo a jurisprudência do Trib. do Imp., 
não incorre nas penas do furto o vendedor de cousa alheia, que en
carrega o comprador de a tirar do poder do dono; faz-se mister que 
o vendedor primeiramente a tire por acto seu do poder de quem a 
tem sob sua custodia e então a passe ao comprador (em sentido con
trario, Merkel). Olshausen, 1. c , 24. N. do trad. 
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VI.—O furto consuma-se com a tirada con
sumada, e portanto logo que o agente põe a cousa 
sob a sua própria custodia (̂ )̂. 

A tentativa, que, apezar de ser o furto um 
delicto, é punivel, começa com a inteiTupção da 
custodia alheia, e portanto em diversos períodos, 
conforme a segurança e a fôrma dessa custodia. 
Assim começa com o arrombamento, com a escalada, 
com a introducção furtiva, quando se trata de cousas 

(*') Assim não basta, de um lado, que o agente lance mão da 
cousa (theoria da contreciatio) e não é, de outro lado, necessário que 
a remova do logar em que actualmente é guardada ou mesmo que a 
ponha em segurança (theoria da ablatio ou da iUatió). A concepção 
que mais se approxima do direito actual é a denominada theoria da 
apprehensão (•"). 

(•>) Como o furto é a tirada da cousa alheia na intenção de 
apropriação, o furto consuma-se, desde que se dá a tirada, isto é, 
desde que a cousa passa da «custodia)) do possuidor para a do delin
qüente. A intenção deste deve comprehender os dois momentos da 
tirada e da apropriação, mas o furto consuma-se, logo que a primeira 
intenção se realiza, independentemente da realização da segunda. K' isto 
o que se chama a «theoria da apprehensão». A consumação não depende 
pois de que «a custodia» ou o domiuio de facto que pela subtracção 
se estabelece sobre a cousa já se ache seguro. Também não é neces
sário que a cousa tenha sido levada do logar onde se deu a subtracção. 
Aquelle que em uma loja mette na algibeira dolosamente objectos que 
não comprou, tem sem duvida consumado o furto. O mesmo deve-se 
dizer do criado que, na intenção de furtar, occulta objectos perten
centes ao amo no interior da própria casa, de sorte que só o agente 
esteja em situação de dispor delles. Em casos desta natureza, a pos
terior remoção da cousa não constitue um segundo furto, i las, por 
outro lado, não basta o simples facto da apprehensão {contreciatio) ou 
qualquer <doco movere» para que se consuma o furto : ó necessário 
que a cousa saia da custodia do possuidor e que se tenha estabelecido 
a do delinqüente. E ' isto uma questão de facto que se deve apreciar 
e resolver, segundo as circumstancias concretas do caso (Merkel, 
Olshausen). N. do trad. 
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guardadas em logares fechados ; data da apprehensão, 
si se trata do gado no campo, da madeira cortada 
na floresta, ou do facto de estender-se a mão, 
quando com isto já é compromettido o dominio do 
proprietário sobre a cousa. 

VII.—No furto a oíFensa de um bem juridico, a 
custodia, é meio para a oífensa de outro, a pro
priedade. Si nos cingirmos ao conceito scientifico 
do furto, tanto os donos como os poòsuidores se 
apresentam como oíFendidos no sentido da linguagem 
commum. No sentido technico, porém, da palavra 
(§ 44} oífendido é somente quem está investido do bem 
immediatamente atacado, e portanto quem tem a 
custodia. Sob o ponto de vista do direito vigente 
é ainda mais segura esta conclusão; este de tal 
modo põe a oíFensa áa custodia no primeiro plano 
que para a idéa do furto exige somente a simples 
oífensa intencional á propriedade. Entretanto a 
opinião dominante, dando em geral demasiada e 
indevida amplitude á expressão qfendido, admitte 
que podem ser considerados como oífendidos pelo 
furto tanto o proprietário como o possuidor (̂ *). A 
questão tem especial importância em relação ao 
furto que é punido com penas brandas (§ 126^ V) ('), 

('*) Esta doutrina é representada especialmente pelo Trib. do 
Imp. (como fora d'antes pelo tribunal superior de Berlim), ultima dec. 
a de 20 de Março de 84, 10.», 210, — bem como por Birkmeyer, 
Mecklenb. Zeiisch?'ifi, 6.°, 171, Geyer, 1.», 208, 2.°, õO, Hálschner, 
2.°, 306, V. Meyer, 358, Olshausen, ? 247, 3, e ainda por Binding, 
1.°, 672, que aliás (é notável) só dá por furtado o proprietário. A 
maioria dos escripíores admitte que somente o proprietário é offendido ; 
neste sentido v. Bar., G A, 19.° 649, Dochow, H H, i.°, 262, Herzog, 
G S., 26.°, 209, Merkel, 322 e H H e 3.°, 712, Rukírat, G S., 24.°, 144, 
V. Schwartze, GS., 25.°, 183. No sentido do texto Scbütze, 446. 

(') Sobre este ponto ha grande variedade de opiniões: a) offen= 
didos são tanto o proprietário como o possuidor (o Gewahrsamsinhaber, 
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§ 126.—Das espécies de furto 

LiTTERATURA. —V. Schwartze, Bie Lehre vom aus-
gezeichneten Diébstahl, 1863 ; Hager, G S., 30; E. Temme, 
Uéber den Betrag ães Diebstahls, 1867. 

I.—Furto simples (C. p., art. 242), 
Pena: encarceramento e facultativamente perda 

dos direitos civicos (art. 248). 
II. — Furto qualificado (art. 243). 
Penas : reclusão até 10 annos ; occorrendo cir-

cumstancias attenuantes, encarceramento por tempo 
não inferior a 3 mezes. Accessoriamente á pena de 
encarceramento pôde ser imposta a perda dos direitos 
civicos; accessoriamente á de reclusão pôde ser au-
torisada a sujeição á vigilância policial (art. 248). 

Sem razão plausível, o C. p. imp. abandonou 
a distincção do antigo direito germânico, baseada 
na cousa furtada, entre grande e pequeno furto, a 
qual foi mantida pela Carolina e se encontra em 
muitas legislações territoriaes. Também não se en
contram no C. p. as disposições derivadas do antigo 
direito e muitas vezes reproduzidas nos cod. territo
riaes (inclusive o prussiano), segundo os quaes o 
furto de cousas desamparadas e que por isso mesmo 
precisam de maior protecção era reprimido com 

o que tem a custodia)—Trib. do Imp., Klebs, Geyer, Hàlscliner, 
Olshausen; b) oífendido é somente o proprietário—v. Bar., Herzog, 
Merkel, v. Schwartze; c) offendido é somente o possuidor—v. Liszt, 
Schütze, Rubo; d) offendido é sempre o proprietário, e somente o 
possuidor, quando lhe advem prejuízos patrimoniaes — opinião inter
mediária sustentada por F. Meyer e também por Hâlschner e por 
Meves (Olshausen, ^ 247, 3). No antigo direito portuguez reconhecia-se 
que «não só aquelle a quem pertence a propriedades senão também 
aquelle que tem só a posse, pode queixar-se do furto» (Class. dos 
Orim., p. 32Õ). N. do trad» 
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penas aggravadas. O furto de cousas que loucos ou 
meninos tenham comsigo, e o furto praticado em 
occasião de incêndio ou de inundação, contemplados 
no cod. prussiano entre os casos ^'raves, não o são 
no C. p. imp. 

Segundo o C. p. imp. os seguintes casos devem 
ser tratados como furto qualificado : 

1.° — O antigo furto sacrüego {sacrilegium em 
sentido estricto). Dá-se quando de um edifício 
destinado ao culto (§ 116) furtam-se objectos 
que ao culto são consagrados, isto é, objectos 
destinados a que nelles ou com elles se exerçam 
actos do culto. Não pertencem pois a este numero 
as caixas de esmolas. Si o objecto é ou não con
sagrado ou bento no sentido religioso é circum-
stancia indiíFerente. 

2.° — O furto com arromhamento (furto violento} 
é aggravado já em razão da superior clausura do 
logar atacado e já em razão da energia da resolução 
criminosa. Dá-se quando o furto é commettido em 
um edifício ou recinto mediante escalada, arromba-
mento exterior ou arrombamento interior de cousas 
destinadas a guardar objectos. 

Edifício é o espaço circumscripto por paredes 
e tecto e que apresenta uma construcção fixa sobre 
o solo (immovel), ainda que o seja somente pelo 
próprio peso, como, por exemplo, circos, cabanas, 
estribarias, barracas, lojas. trink-lialU que tenham 
certo peso, mas não, de um lado, o carrinho do 
pastor ou o carro do artista ambulante, navios, 
trenós, balões areostaticos, e, de outro lado, espaços 
subterrâneos, como os poços de minas. Ao edifício 
equipara-se o espaço cercado, isto é, uma parte da 
superfície da terra protegida por certos obstáculos, 
embora não sejam de importância, contra a invasão 
de estranhos. Neste caso estão a coutada, o poço 
de mina, o poço para a água. 
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Arrombar é superar o obstáculo por meio de 
violência e com offensa da substancia material da 
cousa (^), o que não comprehende, por exemplo, o 
facto de separar os batentes da porta, de tirar 
um prego etc. (*). Escalar é contornar o obstáculo, 
penetrando-se por logar não destinado á entrada e 
somente accessivel com grande esforço. Esta ex
pressão comprehende também o entrar de rastos (̂ ). 
Arromhamento interno é a abertura violenta e com 

(1) Egualmente Merkel, E H . , 3.° 675, Olshausen, ^ 243, 17. 
A opinião commum porém contenta-se com a violência (também a 
dec. do Trib do Imp. de 5 de Julho de 81, 4.» 353, Geyer, 2.°, 46, 
V. Meyer, 665). 

(̂ ) Nem toda abertura violenta incide na idéa de arromba-
mento. Quem separa os batentes de uma porta fechada de modo a 
poder correr o ferrolho, ou quem abre a porta abalando-a, ou quem 
suspende os batentes, ou remove a fechadura tirando os parafusos e os 
pregos, abre de um modo illegal e (em sentido amplo) violento, mas 
não se faz culpado de arrombamento. Segundo a linguagem commum 
que deve servir de guia na ausência de uma disposição de lei em con
trario o arrombamento consiste no destruir ou damnificar aquillo que 
constitue o fecho. A favor desta doutrina milita também a circum-
stancia de que o crime de damno, quando praticado como meio para 
o furto, tem sido considerado absorvido pelo furto qualificado em 
razão do arrombamento, porque este idealmente encerra em si o facto 
do damno, concepção que seria certamente incorrecta, si se admitiisse 
arrombamento sem damno (Merkel, Olshausen). A opinião coramum 
porém não aceita esta doutrina e admitte que se dá arrombamento 
sempre que o obstáculo opposto á tirada da cousa pela clausura do 
edifício é vencido por meio de violência, quer haja offensa da sub
stancia do objecto que constitue o fecho, quer simplesmente offensa da 
sua connexão mechanica. O art. 358 do nosso O. p. dá logar ás 
mesmas duvidas ; não assim o art. 831, IV do proj. braz. N. do 
trad. 

(2) Contra, a dec. do Trib. do Imp. de 12 de Abril de 82, 6.° 
187, Geyer, 2.°, 47, Hálschner, 2.^, 320. De accordo Olshausen, l 2° 
43, 19. 
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oíFensa material de cousas ou logares fechados e 
destinados a guardar objectos (e não meros envol
tórios), como armários de parede, fardos de merca
dorias, caixas, cofres, malas, a deslocação da solda 
de um tubo de gaz, etc, e também a abertura de 
partes fechadas do edifício (''). A abertura deve 
operàr-se no interior do edifício. 

3.° — O furto com chaves falsas, já mencionado 
nas leis barbaras da AUemanha, dá-so quando, para 
penetrar em um edifício ou em um logar cercado, 
ou para a abertura das portas internas ou de ob
jectos existentes no interior, o agente serve-se de 
chaves falsas ou de outros instrumentos que não 
são destinados a abril-os regularmente (gancho, faca, 
pedaços de chumbo que, lançados em logar de 
moeda pela bocca do autômato, o fazem funccionar) f ) . 
Esses instrumentos, em contraposição aos que são 
próprios para arrombamento, fazem funccionar o 
mecanismo especial da fechadura. Chave falsa é 
também a primitiva e legitima que perdera-se, e foi 
subtrahida e retida pelo agente, logo que a mesma 
chave é substituída e não é mais destinada a abrir 
regularmente a fechadura em questão. 

4.° — O furto de objectos em expedição já men
cionado no direito austríaco de 1768 e no Allg. 
Landrecht prussiano (furto postal), dá-se quando em 
uma estrada publica (isto é, franqueada ao uso pu
blico, embora se ache no dominio privado), rua, 
praça publica, via fluvial ou via férrea, ou em um 

(*) Abstracçâo feita de edifícios e de «espaços cercados», Behdlinis 
designa tudo o que pode ser fechado e se destina á guarda de objectos, 
quer seja uma cousa movei independente, quer uma parte especial de 
um edifício ou de um «espaço cercadou (OUhausen, g 243, 22). 
3Sr. do trad. 

(*) Ver Auwer, Der Rechtssehutz der Automaten nach gem. 
RecM, diss., 1891 ; Günther, Das Automatenrecht, diss., 1892. 
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edifício OU pateo dependente da administração postal, 
ou em uma estação de via férrea, subtraem-se cousas 
pertencentes á bagagem de um viajante ou objectos 
destinados a ser transportados, cortando-se ou des-
prendendo-se o que serve para segural-os ou pre-
serval-os, ou mediante emprego de chaves falsas ou 
de outros instrumentos não destinados a abrir taes 
objectos regularmente. As expressões cortar e des
prender devem ser tomadas em sentido amplo; a 
perfuração de vasos, o facto de desatar ataduras 
também nellas se comprehendem. 

A expressão via-ferrea comprehende somente as 
vias providas de trilhos fixos e servidos por meio 
de forças naturaes mortas (mechanicas), como o vapor, 
a electricidade, a força de gravidade, mas não as 
vias servidas por animaes (*). As vias-ferreas pri-

(*) Egualmente (quanto ao art. 312 do C. p.) as dec. do 
Trib. do Imp. de 19 de Maio de 85,' 12.», 205 e 17 de Set. de 85, 
12.°, 371. Contra a unidade da idéa de via-ferrea no sentido do di
reito penal Olshausen, | 243, 17 e em uma exposição aprofundada 
Loock, Der strafrechtliche Schutz der Eisenbahnen, 1893, p. 155. Se
gundo o primeiro, o que importa somente saber é si a via-ferrea 
expede ou não bagagens, e o ultimo por isso nega a protecção do 
árt. 243, n. 4, a todas as linhas secundarias ("). 

(«) A lei não distingue entre as diversas espécies de vias-
ferreas, e por isso muitos entendem que as linhas servidas por animaes 
não estão excluídas da protecção legal. Segundo Olshausen, o ser a 
tracção por força animal não é circumstancia decisiva ; o que cumpre 
saber é si pela via-ferrea se fazera viagens, nas quaes seja costume a 
conducção de bagagens ; si tal é o caso, pouco importa a natureza da 
força motora, e não se comprehende porque, quanto ás linhas servidas 
por animaes, a soluçso deva ser em principio diversa da que se 
admitte em relação ás vias-ferreas locáes destinadas ao transporte de 
pessoas. Loock evita esta iuconsequencia, negando a protecção do 
art. 243, n. 4, a todas as linhas locaes. O autor porém funda-se na 
«unidade da idéa de via-ferrea«, pois que só assim se chama a linha 
provida de trilhos fixos e servida por força mechanica. N. do trad. 
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vadas (das fabricas, minas, etc), attento o fim da 
comminação penal, não entram neste numero; mas 
não se pôde dizer o mesmo das vias-ferreas secun
darias de bitola estreita ou dos tramsways urbanos 
a vapor. O objedo a expedir são os objectos desti
nados á expedição, logo que se acham nos logares 
enumerados, embora ainda não tenham sido entregues 
á empreza de transporte. 

5."—O farto á mão armada dá-se, quando o 
ladrão ou algum dos cúmplices traz comsigo armas 
na occasião da perpetração do furto. 

A palavra arma deve ser tomada aqui em sen
tido technico i^). O C. p. afasta-se da Carolina que 
considerava circumstancia aggravante a resolução por 
parte do agente de fazer eventualmente uso da arma 
(ò direito commum exigia o animus Icedendi). Como 
a razão da penalidade superior applicavel ao furto 
á mão armada é o facto de ser maior o perigo • 
objectivo (pela possibilidade do uso da arma), é in-
diíFerente não só que o agente tivesse a intenção 
dè servir-se da arma em caso de necessidade, senão 
também que o oíFendido, com ver o ladrão armado, 
se sentisse ameaçado em sua segurança pessoal. Dá-
se pois a circumstancia aggravante, si o soldado traz 
o seu sabre ordinário; não se dá porém, si elle 
acompanha o seu parque de artilharia ou si a criada 
leva ao armeiro a espada do amo. Quem traz com
sigo uma arma descarregada, está armado, caso não 
lhe falte a munição necessária. O dolo do agente 
deve comprehender também a posse da arma (**). 

(*) Ver acima, § 93. Egualmente Ge3'er, 2.°, 48, Hâlschner, 
2.°, 329, V. Kries, G A., 2ó.°, 33, 48; contra, Berner, 551, Merkel, 
321, V. Meyer, 670, Olsbausen, l 243, 46, Schutze, 435. 

("J O art. 243, n. 5, do C. p. ali. nã ĵ exige que o autor ou o 
cúmplice se tenha provido de arma para a pratica do furto, mas que 
traga uma arma comsigo na occasião do facto. D'ahi conclue-se não 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRIMES CONTRA OS DIREITOS REAES 239 

6.''— O furto por quadrilha é o que é commet-
tido por vários indivíduos associados para a pratica 
de crimes de furto ou roubo (§ 49). A forma da 
«cooperação» (autoria, co-autoria, cumplicidade) é 
indifferente (®). 

7.°—O furto nocturno dá-se, quando o furto é 
commettido á noite em edifício habitado, onde o 
agente se introduzio furtivamente ou se occultou 
com a intençfo de commetter o crime, ainda que ao 
tempo do furto os moradores não se achassem pre
sentes. 

Ao edifício habitado se equiparam o logar cer
cado que a tal edifício pertença e as construcções 
de todo gênero que ahi existam, bem como os 
navios, quando habitados. 

Edificio habitado é o que serve ao homem para o 
seu repouso nocturno ordinário (§ 117, nota). Por noite, 
entende-se (como resulta do fim da disposição legal), 
não o espaço de tempo em que perdura a obscuri-
dade, mas o periodo do descanso nocturno, segundo 
o uso do logar ('). Introdus-se furtivamente, quem 

ser necessário que o agente se tenha intencionalmente armado, basta 
que esteja armado. O fundamento da aggravação da pena não está pois 
no caracter perigoso do delinqüente que se revela no facto de armar-se, 
está no perigo objectivo do seu emprehendimento em razão do porte 
da arma. O facto de estar o delinqüente armado pode facilmente occa-
sionar o uso d'ella, si terceiros tentarem prendel-o ou perseguil-o, bem 
como, incutindo medo no dono da cousa, pode induzir este a não re
sistir ao delicto. Mas estas meras possibilidades, pondera Merkel, cri
ticando o cit. art., não justificam a comminação de uma penalidade 
superior estatuída em termos geraes; seria preferível que a letra da lei 
correspondesse á «theoria subjectiva». N. do trad. 

(6) Egualmente Hãlschner, 1.°, 557, 2.°, 330, nota l.«, Merkel, 
H H, 3.», 6S3, Olsbausen, g 243, 48; contra, v. Meyer, 672, Schütze, 435. 

(') De accordo Berner, 551: Geyer, 2.°, 48, Hálschner, 2.°, 332 
V. Meyer, 667;. coíi^rà, Merkel, 321, Olshausen, § 243, 52, dec. do 
Trib. do Imp. de 23 de Dez. de 80, 3.°, 209. 
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entra clandestinamente, subtrahindo-se de propósito 
ás vistas de outrem. Não é necessário que a intro-
ducção se tenha operado á noite. 

III . — Furto em segunda reincidência (C. p., 
art. 244 e 245; acima, § 69). Requisito: duas 
punições anteriores no paiz por furto, roubo, rece-
ptação, furto e extorsão equiparados ao roubo. Pouco 
importa que.as penas anteriores tenham sido pro
nunciadas por tribunaes civis . ou militares ou por 
autoridades policiaes, uma vez que se trate de pena 
criminal propriamente dita; também a reprehensão 
basta como pena anterior, mas não basta uma pena 
accessoria, como a privação de direitos cívicos nos 
termos do art. 37 do C. p. f) (°). Não importa a 
denominação technica dos crimes anteriores, mas 
deve haver intima homogeneidade entre elles e os 
crimes enumerados no art. 244. Assim as penas 
anteriores impostas em razão de subtracções que o 
direito vigente distingue do furto (como a subtracção 
de comestíveis, as subtracções no sentido das leis 
de policia rural e florestal etc.) não justificam a 
applicação da disposição que aggrava a reincidência. 
Em relação ao 1.°, ao 2.° e ao 3.° facto, eqüivale com
pletamente á autoria a cumplicidade, bem como á 
consummação a tentativa. Também basta uma con-
demnação anterior em virtude do disposto no art. 259, 
ai. Z.% do 0. p. (§ 52, nota 9). 

Entende-se que a condemnação anterior foi pro
ferida no paiz, quando o tribunal de que emana, 

(8\ Egualmente a dec. do Trib. do Imp. de 7 de Julho de 90, 
21.°, 35; presentemente também Olshausen, ^ 244, 6. 

(') O C. p. ali. não exige somente uma condemnação anterior, 
como o C. prussiano, mas uma «punição anterior», e portanto faz-se 
mister que o accusado não só tenha sido condemnado, senão também 
que tenha cumprido a pena no todo ou em parte. N'este sentido a 
jurisprudência do Trib. do Imp. N. do trad. 
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pertence ao paiz, embora pertencesse ao estrangeiro 
ao tempo do julgamento. 

As penas anteriores devem ter sido, no todo ou 
em parte, cumpridas ou perdoadas. Si decorrer um 
decennio entre o cumprimento ou a remissão da 
ultima pena e o commettimento do novo furto, não 
se applica a pena da reincidência (prescripção da 
reincidência). Não se toma porém em consideração o 
lapso de tenpo decorrido entre a 1.* e a 2.* con-
demnação. 

Penas: aj no furto simples, reclusão até 10 
annos e occorrendo circumstancias attenuantes en-
carceramento por tempo não inferior a 3 mezes 
(art. 242) ; hj no furto qualificado, reclusão por 
tempo não inferior a 2 annos, e occorrendo circum
stancias attenuantes encarceramento por tempo não 
inferior a 1 anno (art. 243). O art. 248 tem também 
applicação aqui. 

rV.— O furto equiparado ao roubo (art 252) 
dá-se, quando o ladrão, sorprendido em flagrante 
(e portanto depois de consumada a tirada da cousa), 
emprega violência contra alguma pessoa ou ameaça 
alguém de morte ou de ferimentos immediatos para 
o fim de conservar a posse da cousa furtada, e isto 
suppõe que a violência e a ameaça não foram os 
meios empregados para a tirada (§ 97, IV) (^. 
Penas as do roubo. 

V. — Casos punidos com penas brandas (C. p., 
art. 247, o furto doméstico e o furto entre parentes). 

1.°—Não é punido o furto commettido por as-

(') Não se trata aqui de um caso de roubo propriamente dito, 
mas de um furto qualificado. Que é necessário um furto consummado, 
resulta não s<5 da cláusula da lei — para conservar a posse da cousa 
furtada, senão também de que, si o furto não estivesse consummado. o 
emprego de violência ou de ameaças o converteria em roubo. N". do 
trad. 

T. II 
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cendente contra descendente ou entre cônjuges 
(art. 247, 2.̂  ai.; § 43). 

2." — Como delictos, cuja prosecução depende 
relativamente de queixa (§ 44, nota 11), o C. p. 
menciona dois casos (art. 247, ai. 1.°): 

a) sem outra condição, o furto commettido em 
prejuizo de parentes, tutores ou preceptores (C. p., 
art. 52, ai. 2.°,—furto entre parentes); 

ò) quaiido se trata de cousas de valor insigni
ficante, o furto em prejuizo de pessoas para as quaes 
o delinqüente se achava na relação de aprendiz, ou 
em cuja casa convivia como fâmulo (a circumstancia 
decisiva é o livre accesso dos logares). 

Conforme o que foi dito no § 125, VII, o que 
regula é a relação do agente para com a pessoa que 
tem a custodia da cousa. O processo depende de 
queixa, quando os objectos furtados pelo filho ao 
pae pertencem a um terceiro, mas não, quando os 
objectos furtados a um terceiro, pertencem ao pae 
do delinqüente. A queixa pode ser retirada. 

Ambas as disposições (1.* e 2.'*) não têm appli-
cação a cúmplices ou a favorecedores, que não se 
achem em uma das relações designadas (C. p., 
art, 247, ai. S.-̂ ). 

§ 127.— Casos análogos ao furto 

LiTTERATXJRA. — Lenz, Der StrnfreehíUche Schutz ães 
Ffanãrechts, contribuição para a historia e a dogmática 
do direito das obrigações, 1893, p. 75 ; Friedlânder, 2., 
11.°, 369 (furto de comestiveis); Schwartze, Der Futter-
diebstahl (monographias do Kriminalist. Seminar, 3.°, 3), 
1893. 

Da idéa do furto (e, pelo menos em parte, da 
idéa do desvio) desprenderam-se no curso do des
envolvimento histórico e tornaram-se independentes 
certas infracções que reunimos aqui em connexão 
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com O furto, para melhor exame da matéria, com-
quanto essas infracções, singularmente consideradas, 
possam reclamar melhor collocação no systema da 
parte especial. Note-se que temos de tratar de fi
guras criminaes independentes, ás quaes não é ap-
plicavel de um modo incondicional o que foi dito 
sobre o furto. 

I.— Uso indevido ou furto do uso. 
No direito romano o furtum usus foi expressa

mente incluído no furtum (§ 124, I). A edade média 
allemã tratou, pelo contrario, alguns casos desta 
natureza, o facto de utilisar-se alguém de cavallo 
alheio (Ribuaria, Espelho da Suabia) ou de barco 
alheio, o facto de cultivar terreno de outrem—como 
delictos especiaes sujeitos á multa. A sciencia e a 
praxe do direito commum recorreram muitas vezes 
á concepção do direito romano, mas quanto mais se 
desenvolvia a idéa moderna do furto, tanto menos 
nella se accommodava o uso indevido, a que falta 
de todo a intenção de apropriação. Assim vários 
cod. territoriaes, como por exemplo, o saxonio, foram 
levados a decretar uma pena especial e applicavel 
em geral ao uso indevido (^). 

Segundo o C. p. imp., o uso indevido só é 
punivel em um caso especial, e aggravado pelo abuso 
da confiança publica (art. 290), isto é, quando os 
que emprestam publicamente sobre penhor servem-se, 
sem direito, dos objectos dados em penhor. São 
mutuantes puUicos sobre penhor aquelles, cujo ne
gocio é franqueado ao publico. Outros casos de uso 
indevido, como o facto de usar alguém de roupa 
alheia, de utilisar-se de um bilhete de theatro ou 

(*) o furto do uso, punido como caso de furto no antigo direito 
portuguez (Ord. 1. 5, t. 60, ? 8) e pelo G.. Crim. bras. de 1830 (art. 
258), não o é pelo nosso C. p. vigente (ver o art. 331 n. 2) nem pelo 
proj. bras. revisto (ver o art. 333^. N. do trad. 
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de via-ferrea pertencente a outrem, de ler jornaes 
e livros alheios, de servir-se de capa ou chapéo de 
sol alheio, não são puniveis, não se dando burla. 

Pena : encarceramento até um annp, a que pôde 
accrescer multa até 900 marcos. 

II.— Furto da posse (recuperação do penhor). 
Segundo o art. 289 do C. p., é tirada f) de 

cousa movei; mas, em contraposição ao furto, é 
tirada da própria cousa pelo dono ou de cousa alheia 
por um terceiro em proveito do dono. O delicto é 
commettido contra o usufructuario, o credor pigno-
raticio, o usuário ou pesssoa que se ache investida 
de um direito de detenção; compromette ao mesmo 
tempo e ás mais das vezes (mas não necessaria
mente) a satisfação do direito que a detenção da 
cousa tem por fim garantir. Pode ser também agente 
um co-detentor. A tirada em proveito próprio por 
quem não é dono só pôde ser punida como furto. 
Pertence a esta categoria de casos especialmente a 
retirada de moveis introduzidos na casa pelo loca
tário contra a vontade expressa ou tácita do locador 
(o déménager à Ia lune); mas não a destruição de 
taes objectos {^). A tirada deve operar-se fraudu
lentamente, isto é, na intenção de offender-se o di
reito do detentor (̂ ). E' necessário que o dolo com-
prehenda o direito de quem tem a custodia. 

Penas: encarceramento até três annos (podendo 
accrescentar-se-lhe a perda dos direitos civicos) ou 

(') A idéa é mais ampla do que no furto, pois não se exige 
a custodia do titular do direito. Ver Lenz, 113. 

(2; Ver o g 125, nota 10. Egualmente a dec. do Trib. do Imp. 
de 29 de Março de 87, 15, 434; não assim no caso do art. 137 do 
C. p. Contra Olshausen, § 289, 7. 

(̂ ) Egualmente com a opinião commum a dec. do Trib. do 
Imp. de 2 de Março de 94, 25.'', 155. Contra, Binding, Normen, 
2.0, 597. 
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multa até 900 marcos. A tentativa é punivel. O pro
cesso depende de queixa. O art. 247, ai. 2 e 3 do 
C. p.~ (§ 126, V) tem também aqui applicação, mas 
não o art. 243. 

III.—O furto rural e o florestal, que o direito 
allemão distinguio sempre do furto commum, foram 
reservados pela lei de introducção do C. p., art. 2, 
para a legislação territorial (*). Não podem pois ser 
considerados furto no sentido technico do C. p. 

IV.— A apropriação indevida tanto das muni
ções empregadas nos exercícios de artilharia, como 
das balas de chumbo lançadas nos logares do alvo 
por occasião de exercícios de fogo por parte das 
tropas (art. 291). Esta disposição passou da ordem 
de gabinete prussiana de 23 de Julho de 1833 para 
o Cod. prussiano art. 349, n. 5, que qualificou o 
facto como contravenção; mas o C. p. imp., tendo 
em attenção o alto preço das munições, deu-lhe o 
caracter de delicto. A circumstancia característica 
que (abstracção feita do objecto estrictamente limi
tado) distingue este delicto do furto está na fôrma 
especial do poder de dispor dos objectos enumerados 
no art. 291, poder que pertence ás tropas. E' fora 
de duvida que não se trata de um abandono da 
propriedade acompanhado de um direito publico de 
nova aprehensão : a custodia de taes objectos, sem 
cessar de todo, é levada ao seu limite extremo, 
em tanto quanto as munições de artilharia não vão 
além dos limites do campo de exercício e as balas se 
acham nos logares públicos do alvo. Eis porque não 
é applicavel o art. 291, e sim o art. 242, quando 

{*) Ver o § 19, nota 4. Furto florestal é a subtracção de pro-
ductos das florestas (especialmente madeira), emqxianto não são perce
bidos; furto rural é a subtracção de fructos no campo. As leis estaduaes 
encerram outras limitações. E' desejável uma regulamentação por lei 
imperial. 
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a custodia é plenamente conservada, como por 
exemplo a respeito do material que se acha nos 
logares de tiro ou de alvo fechados. Também não 
tem applicação o art. 291, quando a custodia cessa 
completamente, como nos exercícios em águas pu
blicas (^). 

Penas: encarceramento até um anno ou multa 
até 900 marcos. 

V. — O facto de cercear por meio de exça-
vação ou cultura terreno alheio, caminhe publico 
ou privado, ou uma raia divisória (art. 370, n. 1) (^). 

Penas: multa até 150 marcos ou detenção. 

"VI. — O facto de tirar, sem direito, de um 
caminho publico ou particular terra, pedras, relva, 
ou de extrahir de terreno pertencente a outrem, 
terra, barro, areia, cascalho ou marna, ou húmus 
das charnecas, ou de tirar de terreno pertencente 
a outrem relva, pedras, mineraes ou outros objectos 
análogos, cuja exploração não se ache sujeita á 
outorga, concessão ou permissão da autoridade (°). 

Penas: as mesmas mencionadas sob o n. V. 

(«) Muito controvertido. A opinião predominante considera o 
art. 291 como a disposição especial; neste sentido Binding, Normen, 
l.", 21, nota 10, 2.", 485, Hãlschner, 2.», 311, Merkel, 319, v. Meyer, 
693. Olshausen, § 291, admitte o concurso ideal. Ao nosso ver, os 
arts. 242 e 291 se excluem reciprocamente. 

(*) Esta infracção não é um caso de furto, porque tem por 
objecto cousa immovel (o que um terreno perde, acresce ao outro que 
lhe é contíguo). N . do trad. 

(o) Este facto é tratado geralmente como um furto « privile
giado », pois o objecto é mobilisado e tirado; certo é porém, que não 
pôde ser considerado como furto em todo caso e incondicionalmente, 
porquanto não é necessário que a cousa seja alheia (o delicto pode ser 
commettido, ainda quando o caminho pertença ao delinqüente). 
N. do trad. 
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VII. — O furto de comestíveis, isto é, a sub
tracção de viveres ou artigos de valor insignificante 
ou em diminuta quantidade para serem logo consu
midos (art. 370, n. 5). Distingue-se do furto, como 
do desvio, já pelo valor insignificante do objecto e 
já pela alludida intenção; o fira da subtracção não 
é a apropriação, mas o consumo immediato (®). 
A necessidade de preparo que preceda o consumo 
não exclue a idéa, como não a exclue o facto de 
outrem tomar parte no consumo ; não se compadece 
porém com a venda, com o donativo ou com o 
deposito dos objectos furtados. Viveres são os ali
mentos e bebidas destinados á nutrição do corpo 
humano ; artigos outras matérias que podem ser por 
este absorvidas (com excepção de remédios). Entre 
os artigos contam-se o tabaco, os charutos, os per
fumes, mas não os combustíveis, as matérias de 
illuminação. No numero dos artigos se compre-
hendem também as flores, quando são utilisadas 
como cheiro e não como ornato. A subtracção de 
que se trata, em razão de sua independência, não 
pôde ser considerada como furto propriamente dito, 
debaixo de relação alguma, e sobretudo no concer
nente ás aggravações dos arts. 243, 244 e 245 do 
C. p. Si o agente emprega violência ou ameaça, 
deve admittir-se a existência de roubo ou de 
extorsão Q. 

{^) Contrapõe-se pois a ambos. Neste sentido a opinião predo
minante, especialmente Olshausen, ^ 370, n. 5 a. Segundo a dec. do 
Trib. do Imp. de 7 de Março de 93, 24.°, 38, corresponde somente 
ao furto. 

C) A questão é muito controvertida. A dec. das câmaras 
criminaes reunidas de 7 de Julho de 86, 14.°, 313 considera, com a 
opinião commum, o furto de comestíveis como furto, mas, apezar 
disso, não quer, (inconseqüentemente) applicar as aggravações do 
art. 243 do C. p. — A pratica continuada não pode mudar a natureza 
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Penas : as mesmas declaradas sob o n. V. 
O processo depende de queixa. Esta pôde ser 

retirada. As subtracções praticadas por ascendentes 
contra descendentes ou entre cônjuges não são 
punidas {^). 

VIII. — O furto de forragem (art. 370, n. 6 
do C. p.) (*)' consiste na tirada (não no sentido 

da subtracção. Correctamente Eriedlànder, 412.; contra^ a dec. do Trib. 
do Imp. de 26 de Abril de 88, 17, 332, Olshausen, \ 370, n. 5 (*). 

(•*) Segundo o Trib. do Imp. e a opinião de Bemer, Binding, 
Hãlschner e muitos outros, o Mundranh (furto de comestíveis) é 
verdadeiro furto sob o ponto de vista subjectivo e objectivo, pois a 
peculiaridade desta espécie de subtracção consiste na qualidade, ou na 
quantidade, ou no valor do objecto subtrahido, bem como na intenção 
de immediato consumo, circumstancias estas que nada têm de incom-
pativeis com as que constituem o furto commum. Outros porém, 
como Geyer, v. Liszt, Ortoloff, Friedlãnder, entendem que o Mundráiib, 
caracterisado pela intenção de immediato consumo, sendo este o seu 
fim e não a apropriação, é um factò distincto do furto, pelo que não 
lhe podem ser applicadas as aggravações do art. 243 do C. p. Os 
que seguem a primeira opinião, chegam também a este resultado, 
sustentando que a penalidade attenuada do art. 370, n. 5, prevalece 
a respeito do Mundraiib, quer elle constitua um furto simples, quer 
constitua um furto aggravado. — O MundravJ> i^m por objecto viveres 
(Nãhrungsmittel) ou « artigos de goso » (Genussmitiel), sem definir 
a lei o que se deva entender por taes expressões. O que decide pois 
é a linguagem usual. No tocante aos « artigos de goso », por taes se 
entendem geralmente os objectos que podem ser consumidos, isto é, 
que podem ser introduzidos no corpo humano pelos seus órgãos e se 
consomem pelo goso, pouco importando o sentido pelo qual esse goso 
se opere. A distincção porém não é tão precisa, que o mesmo gênero 
não possa ser comprehendido em uma ou outra idéa (Olshausen, 
§ 370, 5). N. do trad. 

(B) Especialisado na legislação territorial da Allemanha, desde 
o século X V I I I (Hannover, 1710, 1736, 1772, projectos prussianos 
desde 1827, Mecklenburgo, 1847, Saxonia, 1855). A praxe e a sciencia 
yacillam. O direito vigente assenta sobre uma ordenança prussiana 
de 30 de Maio de 1851. 
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technico, mas no mesmo sentido da suhtracção no 
furto de comestiveis) (®) de cereaes ou outras for-
ragens destinadas ou próprias para a alimentação 
do gado, contra a vontade do proprietário (^°), mas 
para alimentar o seu gado. Esta infracção — e na 
verdade, em razão do emprego da cousa subtrahida 
em proveito do proprietário — não pôde ser consi
derada como furto ou desvio no sentido technico 
da legislação imperial (̂ )̂. 

§ 128. — II. Do roubo 

LiTTEEATTiEA. — Breidenbacli, Yerbrechen des Bavòes 
nach róm. BecM, 1839: Kôstlin, monographias, 1858, 389; 
Merkel, HH., 3.", 714; Villnow, Bavò und JEJrpressung, 
1895 ; V. Buri, GS., 29, appenso"; Wanjek, GA., 27.^ 194; 
Hâlscimer, 2.°, 364. — Sobre a pirataria, vêr os tratados 
de direito internacional. 

I. — Historia. O rou^Of como figura criminal 
independente, é oriundo^o direito allemão. Apenas 
designado no antigo direito romano como furto im-
prohus (Gaio, 3.°, 209), o roubo foi sujeito á pena 
privada do quádruplo pela adio vi honorúm raptorum 
(D. 47, 8) que o pretor LucuUus introduzio em 677 
ou 678 a. u. para o caso de violenta tirada por 
parte de uma turba armada; posteriormente repri
miram-se com penas publicas certos casos de roubo, 
ora como vis Cenm armis, ex incêndio, naufrágio; 
1. 3, D., 48, 6), ora como crimen extraordinarium 
Clatrones, grassatores; 1. 28, § 10, D., 48, 19). 
Mas a idéa geral do roubo ficou desconhecida ao 
direito romano. 

C) Co7itrà, Schwartze, 270. 
('») Também aqui basta o dolo eventual; contra, Schwartze 

(em razão das palavras contra a vontade). 
C ) Falta a intenção de apropriação; vêr Schvíartze, 235. 
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O direito allemão da edada média, pelo con
trario, distinguio precisamente desde o começo a 
tirada publica de cousa alheia e a tirada furtiva; e, 
depois que no curso da edade média, especialmente 
nas leis sobre a paz publica e nas compilações, a 
violência tornou-se característica' da idéa de roubo e 
desfarte soíFreu considerável augmento a respectiva 
penalidade, o furto e o roubo foram sempre tratados 
como crimes essencialmente diversos, devendo ser 
aquelle punido com a corda, e este com a espada, 
como violação da paz; mas sobre o cc verdadeiro 
roubo de estrada », commettido contra padres, pere
grinos e mercadores nas estradas reaes, recahia a 
pena de forca. Assim na Carolina não encontramos 
a comminação penal contra o « roubador perverso e 
subjugado » (art. 126) entre os numerosos artigos 
referentes ao furto, mas muito longe delles, entre 
o crime de incêndio e a revolta, de sorte que ficou 
evidentemente assignalada a direcção do roubo contra 
a segurança geral. 

No direito commum fazem-se sentir duas cor
rentes de opiniões. Uma, especialmente represen
tada por Carpsov, considerava o roubo como bandi
tismo, latrocinium (assim a Áustria em 1656 e 
1768, a Baviera em 1751); a outra (Bõhmer, 
Meister, Engau) via o caracter da robbaria, depre-
datio, grassatio, na violência contra as pessoas (se-
guio-os a Prússia em 1620 e 1794). A legislação 
territorial deste século vacillava também, principal
mente com relação ao momento da consummação e 
só em parte foi bem succedida no seu esforço ten
dente a separar, de um lado, o roubo do furto e, 
do outro, o roubo da extorsão (*). 

(») o Cod. Phil. 1. 5, t. 61, de accôrdo com o Man., t. 38 
punia o roubador com a pena capital, quando o roubo era praticado 
em povoaçao, valendo a cousa tomada mais de mil réis, ou quando 
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O C. p. imp., segundo o cod. prussiano, reunio 
o roubo e a extorsão no mesmo capitulo e assim 
separou externamente o primeiro tanto do constran
gimento como do furto, de sorte que, apezar de 
applicarem-se todos os caracteres do furto á idéa 
do roubo, este deve ser considerado no direito 
actual como crime independente. 

II . — Conceito. Segundo o art. 249 do C. p., 
faz-se culpado de roubo « quem, por meio de vio
lência contra uma pessoa ou de ameaças que acar
retem perigo actual para o corpo ou a vida, tira 
cousa alheia movei para delia apropriar-se illegal-
mente. » 

1.° — Caracterisam pois o roubo em primeiro 
logar os méis empregados para a tirada, isto é, os 
meios pelos quaes o agente obtém a própria custodia 
da cousa — ameaças que acarretem perigo actual 
para o corpo ou a vida e violência contra uma 
pessoa. Este ultimo meio (§ 97) é sempre violência 
feita á pessoa Ç-), isto é, a quem de facto tem a 

praticado em caminho, no campo ou em qualquer logar fora da 
povoação, valendo a cousa mais de cem réis. O que caracterisava o 
roubo era a violência á pessoa (M. Freire, I. J. Crim., t. 6, § 9). 
O nosso Cod. Crim. de 1830 e o actual equiparam (sem razão) a 
violência contra as cousas á violência contra as pessoas; não assim o 
proj. bras., art. 335; (vêr porém o paragrapho unico do mesmo 
artigo). N. do trad. 

(̂ ) Si não admittir-se a intelligencia dada no texto, só resta 
aflBrmar a existência de uma «insoluvel antinomia » entre o art. 255 
de um lado, e os arts. 249 e 253 do C. p. do outro. E ' o que fazem 
em desespero de causa Binding, 1.°, 462, Geyer, 2.°, 58, v. Meyer, 
717, 720, nota 18 (*). 

C) Tem sido o tormento dos criminalistas allemães traçar as 
linhas divisórias entre o roubo (art. 249 do C. p.), a extorsão (art. 253) 
e a extorsão equiparada a roubo (art. 2óõ), os quaes todos se cara
cterisam pelo emprego da violência ou de ameaças. No tocante aos 
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cousa que se pretende tirar. Não basta a violência 
feita a cousas (arrebatar a cadeia do relógio), nem a 
violência feita a outras pessoas (por exemplo, ao 
menino para obrigar a mãe a entregar o objecto). 
O emprego destes meios distingue, de um lado, o 
roubo do furto, cujos caracteres, quanto ao mais, 
lhe sã,o communs, e, de outro lado, da extorsão 
(§ 140). D'alii resulta que a denominada « extorsão 
equiparada a roubo » (C. p., art. 255) não pôde ser 
extorsão. 

2° — Uma outra circumstancia distingue ainda 
o roubo da extorsão. O roubo é tirada de cousa 
alheia movei, dirige-se pois immediatamente contra 
a custodia e mediatamente contra a propriedade; a 
extorsão, porém, dirige-se contra o patrimônio em 
geral. Por isso a denominada « extorsão equiparada 
a roubo » também não pôde ser roubo. E', pelo con
trario, como o nome o está indicando, um crime de 
natureza especial, que se fôrma pela combinação 
dos meios adequados ao roubo com os objectos pró
prios da extorsão e que do melhor modo se pôde 
conceber como uma ampliação do roubo, em virtude 
da qual este se converte de crime real em crime 
patrimonial. Consequentemente a « extorsão equipa
rada a roubo » deve ser tratada em seguimento a 
este (adeante, III , 4). 

3.° — O roubo (como o furto) consumma-se com 
a tirada consummada da cousa, sem ser necessária a 

dous últimos crimes, Binding, Geyer e v. Meyer chegaram mesmo 
a reconhecer uma « insoluvel antinomia», devida a um « erro de 
redacção». entre os arts. 253 e 255. A theoria do autor se acha 
explicitamente exposta no § 140, Aqui elle fez applicação dessa 
theoria, sustentando que no roubo a violência é feita direcamenteo ao 
possuidor da cousa tomada, pelo que não bastam violências a cousas 
nem contra outras pessoas, embora tenham sido empregadas ccmo 
meio de actuar sobre a victima do roubo. N. do trad. 
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apropriação eflfectiva; a tentativa punivel começa com 
o emprego da violência ou das ameaças. 

III . — Casos do roubo. 
1.° — Roubo simples (art. 249). 
Penas: reclusão; occorrendo circumstancias at-

tenuantes, encarceramento por tempo não inferior 
a 6 mezes. 

2.° — Caso qualificado (art. 250). As circum
stancias aggravantes são em parte as mesmas do 
furto, de sorte que deve-se consultar o que se disse 
no § 126. Dá-se roubo qualificado : 

a) quando o roubador ou um dos cúmplices traz 
comsigo armas na occasião da perpetraçao do crime; 

ò) quando o roubo é commettido por vários in
divíduos associados para a pratica continuada de 
crimes de roubo ou furto (associação de malfeitores); 

c) quando o roubo é commettido em um ca
minho publico, rua, praça publica, via-ferrea, via na
vegável ou em pleno mar (banditismo, pirataria, 
crimes que o direito commum punia com a pena de 
decapitação). A idéa de «pleno mar » se determina 
segundo os princípios de direito internacional; os 
arts. 3.° a 5.° do C. p. têm também aqui applicação. 
Não é necessário que a «via navegável» seja utili-
sada como tal ; também pertence a esta categoria o 
roubo contra pessoas que pescam ou que se banham. 

d) Quando o roubo é commettido á noite em 
um edificio habitado (§ 126),- onde o delinqüente se 
introduzio clandestinamente para commetter furto ou 
roubo, ou conseguio penetrar por violência (contra pes
soas ou cousas), ou onde se occultou para o mesmo fim. 

e) Quando o roubador já foi punido no paiz 
como roubador ou em razão de furto equiparado a 
roubo (art. 252) ou de extorsão equiparada a roubo 
(art. 255, roubo em primeira reincidência). O art. 245 
do C. p. tem também aqui applicação. 

Penas: reclusão por tempo não inferior a 5 
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annos; occorrendo circumstancias attenuantes, encar-
ceramento por tempo não inferior a 1 anno. 

3.° — Caso gravissimo (art. 251) é o roubo,, 
por occasião do qual uma pessoa é torturada, ou 
quando da violência empregada resultou uma lesão 
grave ou a morte, pouco importando que a pessoa 
torturada, offendida ou morta seja o roubado mesmo 
ou um terceiro^ A expressão torturar (análoga ao 
atormentar do art. 360, n. 13) exige que o delin
qüente tenha causado dor physica prolongada e de 
certa intensidade. A pena grave recae sobre todo 
delinqüente que, tendo conhecimento da tortura ou 
da violência, toma parte no roubo, embora não tome 
parte nesses actos mesmos (^). 

Penas: reclusão perpetua ou por tempo não 
inferior a 10 annos. 

4." — Extorsão equiparada a roubo (art. 253). 
Dá-se quando o delinqüente, na intenção de obter 
para si ou para um terceiro um lucro illicito, con
strange outrem a praticar ou a deixar de praticar 
uma acção ou a tolerar que uma acção seja prati
cada, empregando violências contra a pessoa ou 
ameaças que acarretem perigo actual para o corpo 
ou a vida (^). 

Penas : as do roubo. 
5.° — O furto equiparado a roubo (C. p., art. 252) 

não é roubo, como já se notou no § 126, IV, mas 
furto. 

IV. — Accessoriamente á reclusão pôde em 
todos os casos ser autorizada a sujeição á vigilância 
policial (C. p. art. 256). 

(«) Isto é, a disposição do art. 251 é applicavel a todos os 
co-delinquentes, mesmo áquelles que nem directa, nem indirectamente 
tomaram parte na tortura, uma vez que não possam invocar o art. 59 
do C. p. N. do trad. 

{^) Sobre os caracteres da idéa vêr o § 140 (extorsão). 
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§ 129. — III. Do desvio ou apropriação 
indébita 

LiTTEEATUEA. — Schütze, GS., 21.°, 115; v. Ste-
mann, Das Vergehen der Unterschlagung unã Unireue, 1870; 
Merkel, HH., 3.», 689; Huber, Unterschlagung, 1875; 
Kapf, Die Unterschlagung, 1879; Hâlscliner, GA., 15." 1 ; 
"Walther, J)ie Lehre vom Funddiebstahl, 1849 ; Éotering, 
GS., 36.°, 520, 5 6 1 ; Fuclis, GA., 32.° 161: Hálsclmer, 
2.» 345. 

I. — Historia. Ao passo que o direito romano 
incluio o desvio, sem outra distincção do furtum, na 
larga idéa deste, a edade média allemã distinguia 
ás mais das vezes a conservação furtiva de cousas 
dadas em confiança e a simples conservação de 
cousas achadas ou obtidas de outro modo eventual. 
Assim a Carolina dispunha no art. 170 : « quem se 
houver dolosamente e em prejuizo do credor a 
respeito de bens alheios que de bôa fé lhe foram 
dados a guardar e a conservar, será punido com as 
penas do furto ». Equiparou, pois, ao furto quanto 
ás penas o abuso de confiança, como crime inde
pendente. No direito commum era muito controver
tida a classificação tanto do abuso de confiança como 
do simples desvio. Carpsov, Kress, Koch, Engau, 
mantinham a concepção do direito aUemão, collo-
cavam o desvio como furtum improprium {contrecta-
tio fictd) ao lado do furto e contentavam-se com 
uma pena diminuta (neste sentido o direito do Pa-
latinado de 1582, o de Franckfort de 1578, o da 
Prússia de 1620). Outros, como Bõhmer (também 
o direito bávaro do 1751, o austríaco de 1768 e 
de 1787) absorviam o desvio completamente no furto. 
Só na nova legislação e a pouco e pouco é que o 
desvio tomou uma fôrma accentuada : abandonou-se 
a limitação, tantas vezes repetida, relativa a cousas 
dadas em confiança (« abuso de confiança »), distin-
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guiu-se O desvio, como delicto real, da infidelidaãe, 
como oíFensa de direitos de credito, e da burla que 
em geral se dirige contra o patrimônio; a idéa 
despio a sua fórmula casuistica. Ao passo que o 
Cod. prussiano de 1851 fala ainda em «bens 
obtidos com obrigação de restituição, guarda, admi
nistração ou entrega » e os equiparou ás cousas 
achadas ou obtidas eventualmente, o art. 246 do 
C. p. define o desvio em termos inteiramente geraes 
como «apropriação illegal de cousa alheia movei, 
que o agente já tinha sob a sua guarda ou custodia ». 
Com esta fórmula geral desappareceu a necessidade 
de individualisar-se a occultação do achado, que se 
designava também como « furto da cousa achada » 
e que em parte (por exemplo no direito austríaco) 
era tratado como burla ("). 

II.—Conceito. 
1.°—O objecto do desvio é, como no furto, 

uma cousa alheia movei. Consequentemente os di
reitos em geral, e especialmente os direitos de 
credito não podem ser objecto de desvio, como não 
o podem ser de furto, ao passo que o documento 
comprobatorio do direito ou que lhe serve de titulo, 

C) Ao passo que o furto consiste na tirada da cousa alheia 
para o fim de apropriação, o desvio consiste somente na apropriação. 
D'alii conclue-se que o furto attenta immediatamente contra a posse 
e mediatamente contra a propriedade, e que o desvio attenta directa 
e immediatamente contra a propriedade. Por isso mesmo no desvio é 
indiflFerente o meio porque a cousa veio ao poder do delinqüente 
(a cousa pôde ter sido achada, confiada, ou ter vindo ao poder do 
agente por erro, engano, caso fortuito, e tc ) , uma vez que o acto não 
constitua um outro crime congênere, como o furto ou a burla. Com 
a formula genérica do art. 246, o C. p^ ali. «unificou» a idéia do 
desvio. Essa formula é sem duvida preferível ás disposições casuisticas 
doart. 331 do nosso C. p. ,que incorre também em censura por tratar 
o desvio ou a apropriação indébita como caso de furto. N. do trad. 
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pôde, como cousa, ser objecto tanto de um como 
de outro crime. A transferencia da propriedade a 
quem tem a detenção da cousa exclue absoluta
mente a possibilidade do desvio, embora exista uma 
obrigação pessoal de restitúil-a ou de applical-a a 
um fim inteiramente determinado. Si se operou 
ou não a transferencia da propriedade, deve ser 
decidido exclusivamente segundo os principies do 
direito civil vigente no logar do facto ; de presente 
póde-se considerar como geralmente abandonada a 
idéa de «uma propriedade segundo o direito penal», 
sympathica especialmente á praxe prussiana (**). 

A questão torna-se difficil e importante, quando 
ha tradição, tão freqüente na pratica, de cousas re
gularmente fungíveis. E' segundo as circumstancias 
do caso dado devidamente consideradas que se deve 
sempre apreciar, si os objectos entregues conservam 
ou não no caso em questão essa sua qualidade or
dinária, si a restituição deve ser in genere ou in 
espécie, e portanto si a propriedade dos objectos 
passou ou não a quem os recebeu. Não só o assi-
gnalamento dos objectos entregues (por exemplo, o 
facto de estar sellado o envolucro que contem as 
notas de banco), senão também as condições patri-

C) A jurisprudência seguida* pelos tribunaes e especialmente 
pelo tribunal do Império fixa, tanto no desvio como no furto, a idéia 
da propriedade segundo o direito civil, não admittindo que «se amplie 
por analogia a lei penal a pretexto de não serem suficientes os prin-
cios do direito civil para attender-se ás necessidades do direito penal»; 
o superior tribunal de Berlim porém tem em varias decisões sustentado 
doutrina contraria, isto é, que decisiva é, não a idéa da propriedade 
segundo o direito civil, mas a relação jurídica de facto existente entre 
o agente e o prejudicado, de sorte que pode-se admittir o desvio 
mesmo quando esteja em causa um mero direito pessoal á entrega de 
dinheiro etc. E ' a esta «propriedade segundo o direito penal» que 
allude o texto. N. do trad. 

T. II 
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moniaes da pessoa que recebe e as suas relações 
para com a pessoa que entrega, e especialmente os 
ajustes estipulados e os usos em matéria de negocio 
são as circumstancias reguladoras para a decisão da 
questão Ç-). 

Quanto ao thesouro, o desvio por parte do in
ventor só é possivel, quando segundo o direito civil 
respectivo, pelo facto mesmo do achado, um terceiro 
(o proprietário do solo ou o Estado) adquire imme-
diatamente a propriedade de uma parte do thesouro 
e não simplesmente um direito á restituição. 

2°—Segundo a disposição expressa da lei, o agente 
já deve ter a cousa sob a sua guarda. Nisto está a 
diíFerença entre o desvio e o furto. Em rigor a 
descriminação seria terminante e decisiva, si a lei 
a formulasse de um modo negativo, por exemplo 
nestes termos : «uma cousa que o agente não tirou, 
para este fim, da guarda de outrem » Mas a 
actual redacção não oíFerece séria dificuldade a uma 
praxe intelligente. 

O modo por que o agente obteve a guarda da 
cousa, seja por acaso, por erro, por um acto de 
confiança da parte do actual detentor ou finalmente 
por um acto punivel, pouco importa ; mas neste ul
timo caso a apropriação será regularmente absorvida 
pela tirada punivel (§ 55, nota 4) ("). A apro-

(') Nesta conformidade resolve-se no caso concreto a questão 
de saber si o banqueiro commette desvio no tocante a papeis de cre
dito que lhe foram entregues em «deposito descoberto». Não assim 
quanto a dinheiros entregues em razão do cargo ; vêr o § 177, V I I . 

(o) Em muitos casos pode-se dar o crime de desvio, apezar de 
ser illegal o meio empregado para a obtenção da cousa. Assim aquelle 
que tira a cousa alheia sem a intenção de apropriação e depois delia 
se apropria, commette o crime de desvio, e não o de furto ; aquelle 
que obtém por artificio fraudulento a entrega da cousa alheia na in
tenção de usar delia e posteriormente arroga-se o dpminio, commette 
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priação de uma cousa achada (perdida por outrem) 
deve ser considerada indubitavelmente como des-
vio e). o . 

3.°—A acção consiste na apropriação da cousa 
alheia movei. A idéia é a mesma applicavel ao 
furto (ver o § 125, V); mas no desvio é necessário 
que o agente estabeleça o seu dominio sobre a 
cousa, equivalente á propriedade, por um acto ou 
por uma omi-ssão significativa do animus domini. 

4.° — A illegalidade da apropriação é circum-
stancia elementar do delicto ; o erro sobre a illega
lidade tem, portanto, importância. Assim a suppo-
sição errônea de que o proprietário consente na 
apropriação exclue a idéia do desvio, ao passo que 
deve-se admitir a existência de uma tentativa im
possível, quando o agente ignora o consentimento 

também o crime de desvio, e não o de tur la (ver Olshausen, ^ 246,9, 
§ 263, 56 e). Merkel faz a respeito do desvio e da burla uma outra 
distincção : dá-se burla, quando o agente induz outrem por meio de 
engano a transferir-lhe a propriedade da cousa; dá-se desvio, quando 
o dono foi induzido fraudulentamente a transferir a posse da cousa e 
delinqüente delia se apropria, pouco importando que este tivesse for
mado tal resolução antes ou depois da transferencia. Quando porem 
a cousa é tirada na intenção de apropriação, o facto posterior da 
apropriação não constitue um novo delicto e o delinqüente incorre 
somente nas penas do furto ; a mesma solução é admittida por 
Olshausen quanto á burla, quando a cousa é obtida na intenção de 
apropriação. N". do trad. 

(*) Ainda quando a cousa achada :é guardada na intenção de 
apropriação ; pois também então dá-se a guarda antes dá apropriação. 
Não é claro Olshausen, ^ 246, 9, cingindo-se aos motivos do C. p. 

(*) O meio pelo qual a cousa foi obtida é indifferente para a 
idéa do desvio, mas pode ter importância para qualiflcal-o. O desvio, 
com efifeito, é crime qualificado, quando a cousa fora confiada ao 
delinqüente, e como tal se considera a cousa entregue em virtude de 
um acto jurídico, obrigando-sé quem a recebe a transferil-a a outrem, 
a alienal-a ou a restituil-a. N. do trad. 
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de facto dado. Exemplo : fumo os charutos do meu 
companheiro de quarto que está viajando ou uti-
liso-me do vinho do seu celeiro para obsequiar um 
amigo commum. 

5.°—A consumação opera-se com a apropriação 
eífectiva (não assim no furto), A tentativa punivel, 
apezar de ser delicto a infracção em questão, dá-se 
com o começo da apropriação. 

6."—O oífendido é o proprietário, c somente o 
proprietário, mas não a pessoa que entregou (confiou) 
a cousa ao agente. 

III.—Espécies. 
1.°—Desvio simples (C. p., art. 146). 
Penas: encarceramento até 3 annos ; occorrendo 

circumstancias attenuantes, pôde ser imposta uma 
multa até 900 marcos. 

2°—O abuso de confiança ou desvio de cousas 
dadas em confiança, isto é, em virtude de um acto 
jurídico com obrigação de entrega ou restituição. 

Penas : encarceramento até 5 annos ; occorrendo 
circumstancias attenuantes, multa até 900 marcos. 

3.°^Casos punidos com penas brandas (art. 249), 
as mesmas do furto (§ 126, V). Aqui a circumstan-
cia decisiva é a qualidade do proprietário oflfendido. 

Accessoriamente ao encarceramento, pode em 
todos os casos ser pronunciada a perda dos direitos 
civicos (art. 248). 

§ 130. — IV. Do damno real 

LiTTEKATURA. —Kõstlln, Mono.ajraphias, 1858, p. 169; 
Lüder, Die Yermogensbeschadigung, 1867; Pernice, DieSach-
heschâdigung nach rom. Eecht, 1867; Merkel, HÒ, 3.', 848, 
4, 455; Hãlschner, 2.", 386; Eotering, G S., 47, 211. 

I. — Historia. — E' á nova legislação que o 
damno real deve a sua coUocação no systema como 
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delicto independente. Além do damnum injuria datum 
da lei Aquilia o direito romano punia, extra ordinem, 
somente alguns delictos especiaes como o damno de 
arvores, cearas e vinhas, de muros, portas e ruas, 
e na verdade porque attentavam contra o interesse 
publico, Na edade media allemã encontramos também 
uma serie de comminações penaes, como as que se 
referem ao damno de animaes, de sebes e cercas, 
campos e prados, jardins e .florestas, mas falta a 
idéa geral do damno real. A Carolina, apezar dos 
seus arts. 167 e 168, não ofíerecia base suíficiente 
ao desenvolvimento desta figura criminal. Só a novís
sima legislação tentou preencher tão sensível lacuna. 
Tendo separado o grupo das infracções florestaes e 
ruraes que reservou para a legislação especial, e 
abandonado a denominação de « damno patrimonial » 
própria a induzir em erro, o C. p. imp. conseguio 
fixar no art. 303 com aproximada exactidão a idéa 
do damno real; mas com a redacção do art. 304 e 
o accrescentamento do art. 305, que não pertence á 
mesma categoria, logo obscureceu consideravelmente 
a idéa apenas obtida, ao passo que, por outro lado, 
alguns criminalistas Ç-) tentaram privar o delicto em 
questão da sua forma accentuada, alargando-o de 
modo a convertel-o em « damno patrimonial » ("). 

(•) Especialmente Lüder. Contra elle Dochow, Hâlschner, Glaser, 
Merkel; mas Hâlschner vae também muito longe nos seus projectos. 

(») O damno de que trata o càp. 26 do C. p. ali. é somente o 
damno real, isto é, a lesão material de cousas; attenta contra a pro
priedade, e não contra o patrimônio em geral, nem se exige mesmo 
que o damno acarrete um prejuizo patrimonial. Protegido é somente o 
proprietário, e não o usufructuario, o credor pignoraticio e t c ; o objecto 
da qualificação é unicamente a damnificação ou a destruição, e não 
-quaesquer outras offensas a direitos reaes; os credites ficam inteiramente 
fora da protecção legal. Outro tanto póde-se dizer das dii^posições sobre 
o damno contidas nos arts. 326 e seg. do nosso C. p. N. do trad. 
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II . — A idéa e seus caracteres. 
Damno real é a ofensa á propriedade pela lesão 

material e' illegal de uma cousa, cuja utilidade fica 
extincta ou prejudicada. 

1.° — O ohjecto é também aqui uma cousa alheia, 
que, em contrario a todos os demais delictos oíFen-
sivos de direitos reaes, tanto pode ser movei como 
immovel. Os animaes entram neste nun-ero. Também 
aqui não é necessário que a cousa tenha valor patri
monial (§ 125, nota 2) (̂ -j. O art. 303 do C. p. só 
protoge cousas alheias, cousas já existentes na pro
priedade de outrem; o envenenamento de animaes 
de caça, ainda sem dono, não constitue, pois, damno 
real (§ 131). 

2.° — A lei designa a acção como damnificação 
ou destruição. A damnificação prejudica a utilidade da 
cousa; a destruição a torna inútil, no todo ou em 
parte, para o fim a que se destina; mas em todo 
caso faz-se mister que haja lesão da substancia ma
terial. A perda da utilidade, mesmo permanente, 
não está, pois, neste caso (deixar voar o pássaro, 
lançar a cousa ao mar), quando a substancia mate
rial fica intacta {^) {^). O consumo da cousa (queimar 

C) o C. p. ali. não exige que a cousa tenha valor apreciável 
em dinheiro, e neste sentido é a opinião commum. O Trib. do Imp. 
porém entende que a cousa deve ter valor, pelo menos, para o dono 
pelo interesse que elle lhe ligue. H. Meyer também não vé uma inva
são na esphera alheia, si a cousa é destituída de todo valor e impor
tância. N. do trad. 

(') Egualmente as dec. do Trib. do Imp. de 19 de Out. de 85, 
13?, 27 a 31 de Março de 90, 20, 353; Geyer, 2.°, 4 1 ; Hàlschner, 2?, 
387; Merkel 316 e HH, 3."=, 853; v. Meyer, 625, Olshausen, § 303, 4. 
Cbwírà,admittem damno real, 613, Lüder, 76, Schütze, 499, Ziebarth,389. 

(°) Comprehender na expressão « causar damno a cousa » também 
effeitos que a deixam plenamente intacta e inalterável, e que somente 
mudam, em prejuízo do proprietário, a relação entre elle e a cousa (tor-
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fogos de artificio) não é damno real, mas apropriação. 
Um conjuncto natural ou artificial de cousas consi
derado na sua unidade pode ser também objecto de 
damno real. Exemplos: desmontar uma macbina, 
desmanchar a composição typogràphica, deixar fugir 
o enxame de abelhas, deixar escapar o gaz, inutilisar 
uma ponte, tirando-lhe as traves. Mas nestes casos 
deve dar-se sempre uma cessação completa ou parcial 
da connexão que corresponda á ofifensa da substancia 
material no damno de uma cousa individual. Si faltar 
este requisito, não se dá, apezar de prejudicada a 
utilidade da cousa, damno real, embora se dê pre
juízo patrimonial (^). Não se faz mister a diminuição 
de valor. A producção de uma cousa nova por meio 
da transformação do metal, pela pintura da madeira 
ou do paimo, não é damno real, comquanto se oíFenda 
a substancia material, O facto de borrar um livro 
está no caso da lei, mas não a correcção de erros 
de impressão. Ao prudente arbítrio do juiz cabe 
traçar a linha divisória. 

3.°—A illegalidade é em todas as espécies do 
damno real uma circumstancia elementar; a con
sciência da illegalidade é pois necessária para a 
criminalidade do agente. O caracter illegal do acto 
dirime-se segundo os principies geraes. Assim, por 
exemplo, a autorisação dos que têm o direito de 
caça para matar cães vagabundos deve ser apreciada 
segundo os preceitos vigentes da legislação estadual. 

nal-a sem valot ou inaccessivel ao dono), como querem Hãlschner, 
Oppeuhoff, Lúder, é uma opinião arbitraria. Assim a diminuição do 
valor da cousa que se produz sem actuar-se sobre a sua existência ma
terial (fazer baixar a cotação de titulos por falsas publicações) não 
constitue o crime de damno (Merkel). N. do trad. 

(*) Vae mais longe Hãlschner, ? 303, 4, seguindo a dec. do 
Trib. do Imp. de 17 de Jan. de 90, 20.", 182 (trata-se de uma machiua 
paralisada pela introducção de um corpo estranho). 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



264 TKATADO DE DIEEITO PENAL 

4.°—A consummação opera-se com a damnificação 
ou destruição eííectiva da cousa; a tentativa é 
punivel. 

5.**—Ofendido, no sentido technico da palavra 
(e portanto competente para dar queixa), é sempre 
e somente o proprietário da cousa damnificada {*). 

III.—Espécies. 
1°—O damno real simples (art. 303). 
Penas : multa até 1.000 marcos ou encarcera-

mento até 2 annos. O processo depende de queixa. 
Esta pode ser retirada, quando o damno é praticado 
contra um parente (§ 52, ai. 2). 

2°—Damnificação ou destruição de res saçrce, 
religiosce, publicce (art. 304). A lei enumera: os 
objectos da adoração de uma sociedade religiosa 
estabelecida no Estado, os objectos consagrados ao 
culto, os túmulos (§ 116), os monumentos públicos, 
os objectos d'arte, de sciencia ou de industria con
servados em collecções publicas (isto é, franqueados 
ao publico) ou publicamente expostos, os objectos 
de utilidade publica (inclusive arvores e arbustos) 
ou que servem para aformosear caminhos, praças 
e passeios públicos, embora não se destinem a 
este fim. 

Penas: encarceramento até 2 annos ou multa 

(*) De accordo Binding, 1.», 620, Geyer, 2°, 42, Hálschner, 
2.°, 389, Merkel, 317, v. Meyer, 628, Olshausen, g 303, 13. Contra, 
consideram v. Bar., GA. 19, 648, Scbütze, 498 e outros com a primi
tiva jurisprudência prussiana e o Trib. do Imp. (dec. de 12 de Maio 
de 80, 1.°, 306 e 22 de Junho de 81, 4.", 326 e 18 de Junho de 83, 
8.», 399") competente- para dar queixa toda pessoa que foi offendida 
iramediatameni» pela damnificação da cousa (quer o direito que a 
esta se refere seja real, quer pessoal). Ksta opinião vae de encontro 
á consideração de que, segundo ella, também o proprietário pode ser 
autor aos termos do art. 303 do C. p. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRIMES CONTEA OS DIEEITOS BEAES 265 

até 1.500 marcos. Accessoriamente ao encarcera-
mento pôde ser pronunciada a perda dos direitos 
cívicos. 

Somente por amor da connexão — seja dito 
explicitamente — este caso pôde ser tratado, com o 
damno real, entre os delictos contra a propriedade : 
o attentado contra a propriedade é completamente 
supplantado pela offensa do direito de uso publico 
(também o proprietário pôde ser autor). 

3.°—Destruição total ou parcial (e não damnifi-
cação) de edifícios, navios, pontes, diques, caminhos 
construidos, vias-ferreas e outras construcções per
tencentes a outrem (art. 305). Por construcção en
tende-se toda obra permanente e independente, 
fixada sobre o solo (ainda que seja pelo próprio 
peso) e levantada por mão humana (^). Os caminhos 
construidos comprehendem tanto as vias terrestres 
como as navegáveis, quando fabricadas por mão hu
mana. A idéa de via-ferrea é a mesma dada no 
§ 126, nota 4.* {'). 

Penas : encarceramento por tempo não inferior' 
a um mez. O caracter do damno real simples, como 
crime contra a propriedade individual, é plenamente • 
conservado no art. 305; ao mesmo tempo este 
delicto, derivado do art. 437 do C. p. francez, serve 

(') Portanto cousas immoveis. De accordo a dec. do Trib. do 
Imp. de 14 de Fev. de 87,15. 263; vae mais longe Olshausen, ? 305, 2 
(também moinhos que podem ser removidos). Somente em relação a 
«navios» A lei foi além. Estes, como as pontes, devem ser de «certa 
importância» (não uma barquinha, um passadiço de simples tábuas) ; 
dec. do Trib. do Imp. de 27 de Fev. de 93, 24.», 26. O «edificio», 
que se caracterisa por paredes e tecto (§ 126), é uma espécie de 
« construcção ». 

(6) Loock, Schutz der Eisenhahnen, p. 148, refere o art. 305 ás 
vias-ferreas servidas por locomotivas e abertas ao trafego publico (não 
ás estradas locaes, as que pei-tencem á industria privada). 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



266 TEATADO DE DIBElTO tENÁL 

de transição entre o damno real e os crimes de 
perigo commum. 

4.*'—Sobre o damno de cabos submarinos cons. 
o § 149. 

5.°—Em uma série de casos a importância do 
damno real, como crime contra a propriedade, j5ca 
de tal modo na sombra que parece acertada a clas
sificação de taes casos entre outras figuras criminaes 
ou que sejam tratados de um modo independente. 
Ver o C. p., art. 90, n. 2, 133 e seg., 168, 265, 
274, 306 e seg., 315 e seg.; infracções florestaes e 
ruraes etc. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



n.—VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE OCCÜPAÇÃO 

§ 131. 

LiTTBRATURA.—Ao n. I, Distel, Z., 139, 259; v. Wàch-
ter, Jaqdrecht und Jagdvergéhen, 1870; "Wagner, Die 
preussische Jagdgesetzgébunçj 2^ ed,, 1889; Dalche, Das 
preussische Jagdrecht, 2? ed., 1888 ; Botering, GA., 329, 
340 ; Vallert, Das Jagdrecht des Grossherzogtums Sachsen, 
1887 ; Hâlscliner, 29, 338; v. Brummeck, H S t, ^% 545. 
Ao n. II, V. Standinger, Der Mschereischutz durch die 
Strafgesetzgébung, 1881, e W V, 19. 408; Buclienberger, 
H S t, 39, 516 ; Stengleiu, NG., 654 e 672. 

I. — Violação do direito de caça. 
1.** — A historia deste delicto começa com o 

j&m da edade média. Ao passo que a praxe do 
direito commum ás mais das vezes applicava por 
analogia o art, 169 da Carolina (furto de peixe), 
os legisladores territoriaes entraram a decretar, desde 
o século XVI , comminações penaes numerosas e em 
parte cruéis, mas quasi sempre baldadas, contra o 
furto de caça. As duvidas suscitadas pelos crimina-
listas sobre a verdadeira natureza do bem jurídico, 
que nesta parte o direito penal protege, impediram 
até modernamente um accôrdo geral quanto á clas
sificação deste delicto no systema penal e a sua 
concepção no ponto de vista dos princípios. O C. p . 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



268 TRATADO D £ DIBEITO PENAI. 

imp, bem e devidamente 'o incluio no capitulo col-
lectivo, que se intitula (f lucro illicito » (^). 

2.° — Conceito. 
Direito de caça é o direito exclusivo de occupar 

animaes de caça (quadrúpedes e pássaros, mas não 
os ovos dos voláteis) f) (*). Quaes sejam os « ani
maes de caça )>, decide-se, segundo o direito esta
dual que vigora no logar do facto. Os animaes que 
não são de caça (si não são também próprios para 
a pesca) podem ser livremente apanhados. O erro 
sobre a qualidade de ser o animal de caça exclue 
o dolo. Não se pôde pois dar violação do direito 
de caça, quando já teve logar a occupação. Animaes 
selvagens que se acham em logares cercados, ani
maes de caça domesticados etc, podem ser objecto 
de furto, mas não do deücto definido no art, 292 
do C. p. C') 

(') Sobre a protecção do titular do direito em matéria rural e 
de caça, vêr o | 171. 

O Muito mais longe vae Ziebartb, 387 (direito exclusivo á 
totalidade da caça como tal). 

(*) As avesinhas e os ovos dos voláteis são protegidos, não pelo 
art. 292, mas pelo art. 368, n. 11, do C. p. ali. Vêr adiante o n. 3, d. 
N. do trad. 

(") O animal selvagem é res nullius e como tal objecto de 
occupação. Segundo o direito romano adquire-se pela occupação a 
propriedade da caça apprehendida. O dono do solo tem, na verdade, 
o direito de prohibir que outrem cace na sua propriedade (jus pro-
híbendi ne quis ingrediretur); pôde pois expulsar o caçador e até 
propor contra elle uma aetio injurim-um ou um interdietutn uti possi-
detis. . Mas si, nada obstante, alguém apprebende um animal de caça 
em terreno alheio, o apprehensor adquire pela occupação a propriedade 
da caça (1. 3, § 1, D., de rer. acquir. dom.) Outros são os princí
pios que tem seguido o direito allemão desde remota antigüidade. 
Formou-se um grupo especial de « direitos de oc-upação » (Andgnungs-
rechte), a que pertenciam o direito de caça, o de pesca, o jus nau-

Jragii etc. Quando ha um direito de occupar cousas sem dono, a 
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A violação do direito de caça consiste no exer
cício desta em logares onde o agente não está autori-
sado a caçar. O que regula é o logar onde se 
acha o animal, e não o logar onde se acha o caçador. 
Eu caço no meu districto, quando do districto do 

occupação por parte de quem não está investido desse direito não faz 
adquirir a propriedade da cousa occupada. O denominado JagdrecM 
ou direito de caça é o direito de occupação em relação aos animaes 
de caça; confere, não a propriedade dos animaes de caça, mas o 
direito exclusivo de occupal-os. O facto da occupação e o direito de 
occupação, devem pois concorrer para a acquisição da propriedade no 
caso dado. — O moderno direito allemão considera o direito de caça, 
assim entendido, como um corollario da propriedade do solo, tendo 
cessado em geral as regalias sobre o solo alheio. O proprietário do 
terreno porém só pode exercer o direito de caça, quando o terreno 
tem uma certa superficie, cuja extensão varia, segundo as leis locaes. 
No caso contrario, forma-se um districto de caça com os terrenos 
visinhos, onde a caça pôde ser então exercida em proveito dos pro
prietários, mediante intervenção da autoridade communal ou por asso
ciação dos mesmos proprietários (Jagdverbànden, Jagdgenossensehaften). 
Essas sociedades constituem uma « communbão », em que as resoluções 
da maioria obrigam a minaria. — O direito de caça, como direito 
exclusivo de occupação, suscita a questão de saber a quem pertence 
o animal no caso de furto da caça (occupação illegal). Não pertence 
ao delinqüente, porque falta o direito de occupação. Não pertence a 
quem está investido desse direito, porque de facto não occupou o 
animal de que se trata. A questão tem sido geralmente resolvida a 
favor do titular do direito de caça, entendendo uns que se dá neste 
caso um modo singular de acquisição da propriedade, outros, que o 
occupante ia,gio como « representante involuntário » de quem tinha o 
direito; Gerber confere a este ultimo somente um direito pessoal 
contra o ladrão para a exhibição do animal que, apezar da occupação, 
permanece res nullius; Dernburg e Brunner vão mais longe, reco
nhecendo no titular um direito de immediata occupação do animal 
nas mãos de quem quer que elle se ache (H. Brunner, H. R., Stobbe, 
Handb.,2.°, ^ 151). — Sobre o antigo direito portuguez, ver M. Freire, 
I. J. Crim., I I I . 3, 4. N. do trad. 
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meu visinlio surprehendo o animal que naquelle 
se acha. E' pelo contrario illegal e punivel o facto 
de perseguir em districto alheio o animal já fe
rido {^). Faz-se mister a consciência da illegalidade. 

A expressão eçcercicio de caça comprehende dois 
factos : 

a) O procurar e perseguir o animal, e portanto, 
a espreita, a emboscada, o armar laços e ciladas, 
como delicto consumado. Não é necessária a inten
ção de occupação. 

h) A occupação eíFectiva do animal de caça, 
quer esta se opere ou não ao modo do caçador 
(veneno). Está no mesmo caso o apossar-se alguém 
de animal morto (embora o animal tenha sido levado 
morto ao districto) (*). Si se pôde dizer o mesmo 
da apropriação de pontas de veado etc. é questão 
que se resolve segundo o direito estadual vigente (•*). 

(̂ ) o direito estadual pôde determinar o momento em que se 
opera a occupação, mas não conferir o direito de perseguir a caça. 
Freqüentemente divergente Olshausen, g 292, G. ("=). 

(«) Wildfolge é o direito de seguir a caça ferida ou levantada 
fora do próprio districto e portanto em terreno alheio. Em alguns 
Estados da Allemanha foi elle abolido pelas novas leis e ordenanças, 
visto ter cessado o direito de caçar em terreno alheio. Olshausen o 
admitte onde as leis locaes o concedem expressamente, doutrina que 
outros impugnam, fundando-se na generalidade da disposição do 
art. 292 do C. p. N. do trad. 

(*) Ficaram assim revogadas as disposições em contrario da 
legislação estadual. Egualmente Olshausen, | 292, 2 e 7. Contra, 
Dalche, 174. 

(*) Como os arts. 292 a 295 do C. p. ali. regulam a «matéria 
das offensas puniveis do direito de caça», entende-se que ficaram revo
gadas as leis locaes penaes sobre a occupação do «animal morto» 
(Fallwild), e assim tem julgado o Trib. do Imp. Dalfhe porém segue 
opinião contraria, porque «a idéa de caça é somente applicavel ao 
animal vivo e portanto não se pôde considerar como regulada pelo 
C. p. a matéria da occupação do Fallwild ».— Do principio de que a 
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Offendido é em todos os casos quem está in
vestido do direito de caça. 

3.°— Espécies. 
a) O caso simples ( C p . , art. 292). 
Penas: multa até 300 marcos ou encarcera-

mento até 3 mezes. O processo depende de queixa, 
quando o delicto é praticado contra um parente 
(C. p., art. 52, ai. 2). A queixa pôde ser retirada. 

h) O caso qualificado (art. 293) dá-se quando 
o delinqüente faz uso, não de armas de fogo ou de 
cães, mas de laços, redes, armadilhas ou outros 
apparelhos, ou quando o delicto é commettido em 
tempo prohibido, ou nas florestas (̂ ) ou á noite, ou por 
varias pessoas em commum (§ 50, nota 9). A ex
pressão á noite significa nesta parte (não assim no 
furto, ver o § 126, nota 7.*) o tempo da obscuri-
dade, isto é, desde o pôr até o nascer do sol, in
clusive o crepúsculo, e não o tempo do descanso 
nocturno, segundo o uso do logar. 

Penas: multa até 600 marcos ou encarcera-
mento até 6 mezes. A queixa não é necessária. (^). 

c) O furto de caça como profissão (C. p., art, 
294) ou fazer profissão do exercício illegal da caça 
(§ 55). 

caça só é licita no próprio districto, segue-se que si, por caso fortuito, 
por forças naturaes, ou por ter sido levado pelos cães, o animal morto 
é introduzido em districto alheio, fica sujeito a ser occupado pelo dono 
deste (principio diverso do direito romano, 1. 13, Inst., de rer. div., 
também admittido no nosso). N. do trad. 

(*) Aqui o que regula é a estação do caçador; dec. do Trib. 
do Imp. de 8 de Fev. de 94, 25.», 100. 

(*) De accordo o Trib. do Imp., como dantes o trib. superior 
de Berlim, segundo firme jurisprudência (ver a dec. daquelle de 23 de 
Junho de 81, 4.», 330) ; egualmente Berner, 603, Binding, 1.», 608, 
nota 2, Olshausen, 335, e H H, 3.*, 840, V. Meyer, 688, Sobülze, 
nota 11 e outras. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



272 TRATADO DE DIREITO PENAL 

Penas : encarceramento não inferior a 3 mezes, 
e accessoriamente pôde ser pronunciada a perda dos 
direitos civicos, bem como a sujeição á vigilância 
policial. 

Em todos os três casos (art. 295), o fusil, os 
petrechos de caça e os cães que o delinqüente tinha 
comsigo na occasião do delicto, bem como os laços, 
redes, armadilhas e outros instrumentos devem ser 
confiscados, quer pertençam ou não ao condemnado 
e quer sejam ou não destinados ao exercício da 
caça Ç). 

d) Pertence também a esta categoria, pelo 
menos em parte, o art. 368 u. 10 e 11 do C. p. 
Incorre em pena de multa até 60 marcos ou em 
detenção até 14 dias; 

a) quem, sem consentimento da pessoa investida 
do direito de caça ou sem outra autorisação {^), é 
encontrado apparelhado para a caça em terreno de 
outrem e fora dos caminhos destinados ao uso com-
mum, embora não esteja caçando; 

b) quem, sem direito, tira ovos ou as novas 
avesinhas de pássaros de caça (ou de canto) ('). 

II.— Violação do direito de occupar peixes e 
carangueijos, bem como ostras communs ou perolinas 
e outros animaes aquáticos próprios para a pesca 
segundo o direito estadual. 

O Ainda que as armas etc. tenham sido subtrahidas ao pro
prietário por um acto punivel. Contra, a dec. do Trib. do Imp. de 2 
de Julho de 88, 18.», 43, Kõhner, Einziehunff, 35, nota l.«, Olshausen, 
§ 295, 4.— O confisco da caça abatida não é especialmente mencionado 
em attenção aos principies de direito privado. 

(*) E' necessário a consciência da illegalidade. Neste sentido a 
opinião commum. Contra, Olshausen, § 368, n. 10 a. 

(») As palavras entre parentheses foram substituídas pela lei 
de 22 de Março de 1888 concernente á protecção dos pássaros (ver 
o § 188). 
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Também aqui trata-se da violação de um direito 
exclusivo de occupação, ao passo que a oífensa da 
propriedade alheia constituo furto. A Carolina, art. 
169, cingindo-se á concepção da edade média allemã 
(Esp. da Saxonia, 28, 1), declara furto o facto 
de tirar peixes de «viveiros ou reservatórios», e 
distingue este caso do em que « alguém pesca 
em águas correntes e livres que pertençam a ou-
trem ». Segiiudo o direito vigente que se afasta do 
cod. prussiano, o ponto capital está também em 
saber si já se operou a occupação; os peixes exis
tentes em viveiros fechados são objecto de furto. 

O C. p. distingue : 
1.°, a simples pesca de peixes e carangu.eijos 

sem autorisação (art. 370, n. 4). 
Penas : multa até 150 marcos ou detenção. 
2.° O facto de pescar, sem autorisação, peixes 

ou carangueijos durante a noite, fazendo-se uso de 
fachos ou substancias prejudiciaes ou explosivas 
(art. 296). A este numero pertencem, segundo a 
lei prussiana de 30 de Maio de 1874 concernente 
á pesca, « as iscas envenenadas ou outros meios 
próprios para entorpecer ou destruir os peixes, os 
cartuchos ou outros meios explosivos ». 

Penas : multa até 600 marcos ou encarcera-
mentp até 6 mezes. Aqui como no caso sob o n. 1.°, 
é necessária a consciência da illegalidade. Sobre o 
que seja substancia explosiva, ver o § 155. 

3.° O estrangeiro que, sem autorisação, pesca 
nas águas territoriaes (^°), incorre nas penas decla
radas sob o n. 2, ainda quando não occorra alguma 
das circumstancias aggravantes do art. 296 (C. p., 
art. 296 a). Sobre a co-participação de nacionaes, 
ver acima a § 21 O estrangeiro porém só pôde 

Q") Também aqui, como acima, é o direito estadual que deter

mina quaes são os «animaes aquáticos » próprios para a caça. 

T. II 
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tomar parte no facto praticado por um nacional 
como co-autor. O que regula em cada caso é a 
nacionalidade do empresário; o estrangeiro ao serviço 
de um nacional não incorre em pena. 

Este art., que a Novella de 1876 accrescentou 
ao C. p., reserva aos nacionaes, de accordo com os 
principies do moderno direito internacional, a pesca 
nas águas territoriaes (§21) e ao mesmo tempo 
dispensa protecção penal ao bem jurídico assim 
creado (*). 

Além da pena de multa ou^encarceramento, deve 
ser pronunciado o confisco dos apparelhos de pesca 
que o delinqüente tinha comsigo na occasião do 
delicto, bem como o dos peixes (em sentido amplo) 
encontrados no barco, pouco importando que os 
apparelhos e os peixes pertençam ou não ao con-
demnado. 

á." — A regulamentação policial da pesca no 
mar do Norte fora das águas territoriaes eífectuou-se 
pelo tratado de Haya ajustado a 6 de Maio de 1882 
entre a AUemanha, a Bélgica, a Dinamarca, a França, 
a Inglaterra e a HoUanda. A lei allemã de 30 de 
Abril de 1884 concernente á execução do tratado 
fez extensivas as disposições dos arts. 6 a 23 do 

(«) Mares territoriaes (Küstengewãssern), isto é, a parte do 
oceano que banha o littoral e que se considera como uma prolongação 
do território nacional, e não as águas interiores (Binnengewãssern), 
onde a pesca é licita ao estrangeiro nas mesmas condições em que o é 
ao nacional.— Não ha direito privado de pesca nos mares territoriaes; 
o delicto de que se trata não é pois uma ofensa a direito individual, 
e sim ao direito soberano do Estado de regular a exploração dos mares 
territoriaes e portanto a pesca.— Como trata-se de um delictum pro-
prium, autor só pode ser o estrangeiro, ao passo que os nacionaes 
co-delinquentes só podem ser punidos em virtude do art. 296 a do 
C. p. como instigadores ou cúmplices (salva a hypothese da autoria 
mediata). N. do trad. 
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tratado aos barcos durante o tempo em que se detêm 
nas águas territoriaes pertencentes ao mar do Norte. 

As infracções (também das ordenanças executivas 
decretadas pelo Imperador), quando o delinqüente 
não incorra em pena mais grave, segundo as leis 
penaes ordinárias, são punidas com multa até 600 
marcos ou encarceramento até 6 mezes. No caso de 
trazer ou usar o delinqüente de instrumentos ou 
apparelhos pi Mbidos, devem elles ser confiscados, 
quer pertençara ou não ao condemnado. Si não é 
possivel o processo ou a condemnação de determi
nada pessoa, pôde ser em todo caso decretado o 
confisco. 

5.°— A lei de 4 de Dezembro de 1876 com-
mina multa até 5.000 marcos contra os allemães e 
os estrangeiros pertencentes á tripolação de um 
navio allemão que infringirem as ordenanças decre
tadas pelo Imperador (com assentimento do Bun-
desraf) concernentes á restricção ou prohibição da 
pesca (e não da caça) de phocas durante certas 
epochas do anno (segundo a ordenança de 30 de 
Março de 1877 desde o 1.° de Janeiro até o de Abril 
de cada anno) nas regiões situadas entre 67.° e 75° 
de lat. sept. e 5.° de long. or. e 17,° de long. con
tados do merediano de Greenwich. 

III. — A violação do direito de mineração não é 
objecto de lei imperial com relação ao território 
federal (não assim quanto aos territórios sob o pro-
tectorado); esta. matéria é apenas tratada em parte 
pelo direito estadual. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



m . - CRIMES E DELICTOS CONTRA OS DIREITOS 
DE CREDITO (direitos pessoaes) 

§ 132.— I. Não implemento do contracto 

LiTTERATUEA.— Historia : B. Lõning, JDer Tertrags-
hruch und seine Itechfsfolgèn, 19 V., Der Vertragshruch im 
deutschen Becht, 1876; Sikel, Die Bestrafung des Vertrags-
hruches und anoàoger Bechtsverletzungen in JDeutschland, 1876. 
Sobre a violação do contracto referente ao trabalho: 
B. Lõning, H S t., 19, 751, Dietz, Vertragshruch im Ar-
heits- und Dientsverhãltnis, 1890 ; Bõninger, í)ie Bestraf
ung des Arhéitsvertragsbruchs der Arbeiter, insbesondere 
der gewerhlichen Arbeiter, 1891. Cons. também as indi
cações do § 99, V, e do § 173. 

I. — Assignalada no direito romano com a in
fâmia, tratando-se dos contraetus famosi (mandato, 
deposito, sociedade e tutela) e não raro sujeita á 
multa na edade média allemã, a violação de con
tracto foi isenta de pena no direito commum, como 
o é em geral na legislação moderna. Encontram-se, 
é verdade, nas ordenanças territoriaes relativas a 
officios, a criados e a matérias análogas comminações 
penaes contra certa ordem de violações de contracto 
que ás vezes se concebiam como revolta contra a 
autoridade; mas falta a idéa geral. No ultimo de-
cennio adquirio especial importância a violação de 
contracto por parte dos operários. A questão somente 
pôde ser solvida do ponto de vista da politica social. 
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II.— A legislação imperial pune a violação de 
contracto em alguns poucos casos isolados, cuja 
criminalidade é considerada sob um ponto de vista 
diverso do não preenchimento do que fôra pactuado. 
A esta categoria pertencem : , 

1.** o não preenchimento de certos contractos 
de fornecimento celebrados com a autoridade (C. p., 
art. 329). A lei considera a violação de taes con
tractos como crime de perigo commum (§ 153). 

2.° A violação do contracto sobre engajamento 
de marinheiros, único caso de violação de contracto 
que é, como tal, sujeito a penas. 

A lei distingue duas infracções. 
a) Da primeira trata o art. 298 do C. p. (̂ ) 

Dá-se, quando o marinheiro deserta com a soldada 
que recebeu ou occulta-se para esquivar-se ao serviço 
a que se obrigou, pouco importando que o delicto 
seja commettido no paiz ou no estrangeiro e por 
nacionaes ou estrangeiros. Em virtude desta cláusula 
a pena é applicavel independentemente da crimi
nalidade do facto no logar do delicto, requisito que 
aliás exige o art. 4 do C. p. A razão de ser da lei 
está em que tal delicto não é punido, segundo o 
direito inglez e o americano. 

h) Da outra infracção trata o art. 81 da lei de 
27 de Dezembro de 1872 sobre gente do .mar. 

Penas: no caso sob a, encarceramento até um 
anno; no caso sob è e em virtude de queixa do 
capitão, multa até 300 marcos (respectivamente 60 
marcos) ou encarceramento até 3 mezes. 

(1) Como a definição abi dada é repetida em substancia no 
art. 81 da lei sobre geme do mar de 1872, deve-se considerfir como 
revogado o art. 298 do C. p. Egualmente Olshausen, ^ 298, 1. Contra, 
Binding, 1.», 349 e 355, nota 15, Damme, G A, 46.», 310, Geyer, 2.», 
63.— O art. 298 do G. p. deriva do art. 279 do Cod. prussiano e 
respectivamente do art. 1542 e seg. do Allg. Landr. pruss-, 2.», 8. 
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§ 133. ^ Da infidelidade C') 

LiTTERATURA. — V. Stemann, UnterscJdagung unã TJn-
treue, 1870; Wahlberg, opusculos, 29, 183; Kronecker, 
G A., B4:% 402; Katz, JDie strafrechtlichen JBestimmungen 
ães Èanãelsgesetzbuchs, 1885, p. 90; Hálscliner, 29, 391; 
H A. na G A., 369, 346; Kleinfeller, N G, 168. 

I.— Historia. — O desenvolvimento histórico da 
infidelidade prende-se, de um lado, á violação de 
contracto e, de outro, ao desvio. O art. 170 da Ca-
rolina, que trata do «abuso de confiança», compre-
hende indistinctamente o desvio e a infidelidade, ao 
passo que as ordenanças policiaes do Império (como 
outr'ora o Espelho da Suabia) comminavam penas 
contra o tutor infiel ou negligente. Freqüentemente 
concebida nos séculos XVII e XVIII como caso 
qualificado da idéa ampliada da burla (também 
assim no direito prussiano), a infidelidade obteve 
gradualmente uma coUocação independente n'este 
século sob a influencia do C. p. francez (art 408, 
abus de confiancè). O C. p. imp. segue em parte o 
prussiano, e em parte o saxonio (art. 287, ai. 2). 
A infidelidade do -procurador judicial (a prcevaricaUo do 
direito romano), que o C. p., por um contrasenso, 
coUocou entre os crimes de responsabilidade, corre-
ctamente devia ser tratada como um caso de infide
lidade i^). As caixas dè soccorro industriaes e as 

(") Como abuso de confiança também se dá no desvio ou apro
priação indébita (art. 246 do C. ali., art. 331, 2.°, do nosso C. p.), 
designamos o crime de que agora se trata com a denominação de 
«infidelidade», que aliás é a traducção do vocábulo «untreue». N. 
do trad. 

C) A collocação do crime de «infidelidade de procurador judi
cial » no C. ali. entre os crimes de responsabilidade é uma reminis-
scencia do C. prussiano, que considerava o advogado como funccionario 
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caixas de seguro, bem como as companhias anonymas 
e as sociedades em commandita por acções oíFere-
recem com as suas multiformes e muito complicadas 
relações, numerosas occasiões ao descuramento de 
interesses alheios confiados á gestão de mandatários. 
Não raro a legislação actual liga as suas commina-
ções penaes, cujo fim é a protecção d'esses interesses, 
á idéa da infidelidade. 

II.— O art. 266 trata da infidelidade propria
mente dita. Pôde ella ser definida: a violação de 
deveres que resultam de relações contractuaes ou quasi 
contractuaes e que consistem em zelar alguém interesses 
patrimoniaes alheios confiados aos seus cuidados. 

Distingue-se da violação de contracto, que se 
apresenta como simples não preenchimento do pa
ctuado, pela sua direcção positiva contra interesses 
alheios, e do desvio, que é oíFensa á propriedade, 
pela sua direcção contra direitos pessoaes de outrem. 

A infidelidade dirige-se contra o direito de ou
trem a que sejam zelados os seus interesses patri-
moniaes. Somente taes interesses, e não, por ven
tura, interesses concernentes a uma acabada edu
cação moral, a uma solida formação do espirito e 
do coração, ao robustecimento da saúde e ao desen
volvimento das forças physicas, são os objectos que 
a infidelidade ataca, e por isso mesmo é ella crime 
patrimonial. E como essas pretenções de outrem re
sultam de relações contractuaes ou quasi contra
ctuaes, podemos com razão classificar a infidelidade, 
no grupo dos crimes contra o patrimônio, entre os 
crimes contra, os direitos pessoaes ou de credito e 
em seguimento immediato á violação de contracto. 

publico. A cláusula—em razão da sua qualidade official — que se nota 
no art. 3õ6 do C. ali. é um claro vestígio d'aquella intuição do C. prus
siano. N. do trad. 
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Para a consummaoão fiiz-se pois mister um damno 
patrimonial (como na burla; § 138). 

O art. 266 do C. p. pune: / 
a) Os tutores, curadores, administradores de 

bens, depositários de bens seqüestrados, syndicos ou 
administradores de massas, testamenteiros e admi
nistradores de obras pias, que intencionalmente pro
cederem de modo a prejudicar as pessoas ou cousas 
(bens de todo gênero e portanto créditos) con
fiadas a sua vigilância. A expressão proceder com-
prehende também a omissão illegal (deixar de propor 
acção etc); não é necessário que o objeeto da acção 
ou da omissão seja um negocio de caracter jurídico 
(está também no caso da lei a suppressão de do
cumentos etc); 

b) Os mandatários, que dispuzerem intencio
nalmente de créditos ou outros bens (moveis ou 
immoveis, direitos) do mandante e em prejuizo d'este. 
Si os bens são do mandante é questão que se resolve 
segundo os principios do respectivo direito civil. A 
disposição pode também resultar de uma omissão 
(não interrupção da prescripção, níío interposição de 
um recurso etc); 

c) Os agrimensores, leiloeiros, corretores, expe-
dictores, commissarios, pesadores,. medidores, aparta-
dores, ensaiadores, estivadores e outras pessoas que 
assumem perante a autoridade o compromisso de 
bem desempenhar as suas funcções, quando, nos ne
gócios que lhes são commettidos, prejudicarem in
tencionalmente as pessoas, de cujos interesses tratam. 

Em todos os três casos o advérbio intencional
mente, que substitue o dolosamente do art. 246 do 
cod. prussiano, deve ser entendido como equivalente 
a este; não é necessário que o movei da acção seja 
causar prejuizo. 

Penas : encarceramento e facultativamente perda 
dos direitos civicos. A infidelidade é aggravada, 
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quando o agente a commette afim de obter para si 
ou para outrem (motivo) um proveito pecuniário 
(não necessariamente illegal; § 138). N'este caso 
pôde, accessoriamente á pena de encarceramento, 
ser pronunciada uma multa até 3.000 marcos. A cir-
cumstancia exclusiva de pena mencionada no art. 247, 
ai. 2.*, do C. p. não tem applicação á infidelidade. 

III . — A legislação imperial sobre seguros am
pliou consideravelmente as disposições do art. 266 
do C. p., extendendo-as a novas relações. Taes são 
as seguintes leis : 

1.° lei de 7 de Abril de 1876 concernente ás 
caixas de soccorro inscriptas, modificada pela lei do 
l*" de Junho de 1884, art. 34; 

2." lei de 15 de Junho de 1883 concernente 
ao seguro de operários contra enfermidades, modi
ficada pelas leis de 10 de Abril de 1892 e 1 de 
Janeiro de 1893, art. 42 ; 

3." lei de 6 de Julho de 1884 concernente ao 
seguro contra accidentes, art. 26, ampliada ao seguro 
contra accidentes e enfermidades das pessoas que se 
empregam na industria rural e florestal (art. 31 da 
lei de 5 de Maio de 1886), ao seguro contra acci
dentes das pessoas que se empregam em construcções 
(art. 12 da lei de 11 de Julho de 1887), bem como 
ao seguro de gente do mar (art. 32 da lei de 13 
Julho de 1887); 

4.' lei de 22 de Junho de 1889 concernente 
ao seguro contra a velhice e a invalidez, art. 59. 

IV. — O art. 249 da lei concernente a compa
nhias anonymas e ás sociedades em commandita por 
acções, segundo o texto de 1884, commina penas 
muito mais rigorosas aos sócios pessoalmente res
ponsáveis, aos membros do conselho fiscal e aos 
liquidadores de uma sociedade em commandita por 
acções, bem como aos membros do conselho fiscal e 
aos liquidadores de uma companhia anonyma, que 
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procederem intencionalmente de modo a prejudicar 
a sociedade. 

Penas : encarceramento e ao mesmo tempo multa 
até 20.000 marcos, e facultativamente perda dos 
direitos civicos. 

V.— Segundo o art. 140 da lei de 1 de Maio 
de 1889 concernente ás associações cooperativas de 
industria e de economia, é um tanto mais branda a 
pena comminada contra os membros da directoria, 
os membros do conselho fiscal e os liquidadores que 
procederjem intencionalmente de modo a prejudicar 
a sociedade Q). 

Penas : encarceramento e ao mesmo tempo 
multa até 3.000 marcos, e facultativamente perda 
dos direitos civicos. 

VI.—A infidelidade do procurador judicial. 
O direito romano distinguia dois casos: a pros-

varicatio própria ou suborno do accusador em um 
Judicium puhlicum, e a prcevaricatio imprópria ou 
patrocinio infiel da causa por parte do advocatus ou 
patronus, O art. 135 da Carolina tratou somente do 
segundo caso e em seguimento aos crimes de falsi
dade (como já o haviam feito os italianos). No di
reito commum costumava-se também tratar a infi
delidade do procurador judicial como falsum. A nova 
legislação contemplou freqüentemente a prevaricação 
entre os crimes de responsabilidade em razão da 
posição official do procurador. O C. p. imp. conservou 
esta classificação, comquanto o seu fundamento ti
vesse desapparecido {^). 

(1) A lei de 20 de Abril de 1892 concernente ás sociedades de 
responsabilidade limitada não contem comminação penal especial contra 
a infidelidade. 

(=) O advogado e o procurador não são funccionarios públicos, 
como o declara o art. 359 do C. p. ali. que por isso não se harmonisa 
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O art. 356 pune o advogado, o procurador ou 
qualquer outro mandatário judicial, quando, nos 
negócios que lhe são confiados em razão de sua 
qualidade oíficial (?), faltam aos seus devores, ser
vindo ambas as partes na mesma causa com os seus 
conselhos ou assistência. 

Penas : encarceramento por tempo não inferior 
a 3 mezes ; si o delinqüente procede de modo a 
prejudicar o seu cliente de connivencia com a parte 
contraria, reclusão até 5 annos. O art. 356 só tem 
applicaçã,o ao processo penal, quando se acham em 
presença duas partes (accusação privada); não tem 
pois applicação á relação do defensor para com o 
ministério publico (**). 

com o seu art. 356; elles. exercem somente um « ofFentlichen beruf», 
de que resultam certos direitos e deveres públicos. As funcções de 
advogado e de procurador foram reunidas pela lei do 1." de Julho 
sobre os advogados. N. do trad. 

(*) Servir ambas as partes na mesma causa. Isto tanto pode 
acontecer durante o mandato conferido por uma dellas (patiocinium 
proesens), como depois da extincção do mandato, mas antes da termi
nação da causa (patrocinium successivuni), isto é, tanto prevarica o 
advogado que serve ao mesmo tempo a ambas as partes, como o que 
depois de ter servido a uma, passa a servir a outra na mesma causa; 
pois com a cessação do primeiro mandato não cessaram os eífeitos da 
confiança que a parte depositara no advogado, communicando-lhe os 
seus segredos. Neste sentido se tem pronunciado a praxe — E ' contro
vertido si por causa deve-se entender o feito ou a matéria que pode 
ser objecto de diversos processos. A letra da lei presta-se á primeira 
intelligencia. A expressão «faltar aos seus deveres» designa todo 
acto do advogado, pelo qual elle illuda a confiança da parte. Não tem 
pois applicação, quando o acto é destinado a promover os interesses 
de ambas as partes, por ex., mediante uma conciliação.— O serviço 
tanto pode consistir em conselhos como em actos, em acções como em 
omissões, embora não effectuados em nome da parte; basta que o pro
curador promova os interesses contrários da outra parte, como deixar 
decorrer um prazo fatal. (Meves, H H, 3). N. do trad. 
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§ 134.— III . Da bancarota 

HISTORIA E CONCEITO 

LiTTEKATURA.— Hohler, ShaJcespeare vor dem Fórum 
der Jurisprudenz, 1884; v. Hoiningen, os denominados 
JBune Beitrãge zur geschicMlichen Ihvtwicklung des strajha-
ren Bankrotls in Deutsclüanã, 1878; Hálschner, 2.°, 308; 
Meves, G A, 36, 377, e contra elle Kleinf^ller, G S, 43.% 
161; Cohn, G A, 41.°, 198. iNfeumejer, Hütorische und dog-
matische Barstellung des strafbaren Bankrotts unter heson-
ders eingehenãer Úntersuchung der Schuldfrage, obra pre
miada em concurso, 1891. Baiiimiát, Der straf bare BanTcbruch 
in hist&risch-ãogmatischer Entwiclcelung mit besonderer Be-
rücksichtigung der Schuldfragej 1893 (trabalho de notável 
solidez) ; Eeichart, G S, 49, 81; Kleinfeller, N G, 681; 
os commentarios á lei sobre a fallencia, e especialmente 
o de Petersen e Kleinfeller, 3.» ed., 1892. 

I.— A responsabilidade criminal do devedor 
insolvavel e fugitivo data dos fins da edade média 
e apparece primeiramente nos direitos municipaes 
ao lado da execução pessoal por dividas do direito 
civil, a qual se ia tornando gradualmente mais 
branda. As ordenanças policiaes do Império serviram 
de base a numerosos edictos e decretos relativos á 
bancarota promulgados nos diversos paizes e cidades 
da Allemanha (tem especial importância o decreto 
das cidades lianseaticas de 1620), ao passo que a 
resolução da dieta do Império de 1670-1671 não 
obteve força de lei e o direito commum applicava 
as disposições sobre a falsidade aos decoctoresy ban-
coruptores ou falliti ("). 

(*) o crime de bancarota acha-se qualificado no 1. 5, t. 66 do 
Cod. Phil. que não encontra correspondente nos cods. anteriores 
(a ord. foi tirada do 1. 5, t. 19, da « Nova recopilação»). A pena era 
a dos «ladrões públicos e roubadores », e por conseqüência a capital, e 
tinha applicação (cit. Ord., § 10) a qualquer pessoa, ainda que não fosse 
mercador. Ver o com. ao t. 41 do Cod. Orim. de M. Freire. N . do trad. 
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A nova legislação cingio-se de preferencia ao di
reito francez (Cod. do Com., art. 586 e seg., C. p., 
art. 402 e seg.). Delle deriva a limitação das dis
posições penaes á bancarota do commerciante, limi
tação que passou para o cod. prussiano de 1851 e 
para o C. p. imp. Foi a lei imperial de 10 de Fe
vereiro de 1877 sobre fallencia, cujos arts. 208 a 
212 substituíram os arts. 281 a 283 do C. p. que 
tornou a estabelecer a equiparação (já existente no 
Allg. Landrecht prussiano) entre o negociante e o não 
negociante, a qual se tornou sobremodo necessária, 
depois que a lei de 29 de Maio de 1868 abolira 
a prisão por dividas em todo o território federal. 

11. — A bancarota pertence ao numero dos 
delictos, cuja idéia acha-se ainda em via de desen
volvimento : a sciencia e a legislação não chegaram 
a resultados decisivos. Por isso mesmo a intelli-
gencia e a applicação pratica das disposições legaes 
oíFerecem maiores difficuldades em relação á ban
carota de que relativamente a outras figuras cri-
minaes que tomaram a sua forma definitiva. 

1.° — Deixaiido á margem o direito vigente, 
podemos considerar a bancarota como ofensa dos 
direitos do credor pelo devedor mediante diminuição 
dolosa ou culposa do 'patrimônio deste ou occultação 
de sua situação patrimonial (^). Direitos do credor, 
eis o objecto que a bancarota peculiarmente ataca; 
os créditos são oíFendidos nos meios destinados a 
sua satisfação, o patrimônio do próprio devedor. 
Assim a bancarota é indubitavelmente ofíensa ao 
patrimônio e dirige-se contra os direitos creditorios, 

(̂ ) Esta noção pode ser considerada como dominante, e é es
pecialmente seguida pelo Trib. do Imp. (dec. de 1» de Abril de 81, 
4.», e 17 de Março de 82, 6.°, 94). Como periclitação do patrimônio 
considera a bancarota Kleinfeller, N. G., 682, bem como em parte 
V. Rohland, Gefahr, 30 
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embora, por suas conseqüências, vá além dos in
teresses patrimoniaes das pessoas immediatamente 
interessadas, abalando a confiança e compromet-
tendo a segurança do credito em largos círculos 
indeterminados e não susceptíveis de ser limitados ("). 
Conforme a diminuição do patrimônio do devedor 
tem por fim prejudicar os direitos dos credores, ou, 
sem esta intenção, procede da falta de economia, 
devemos distinguir duas espécies de bancarota: a 
simples e a qualificada. 

2.° — O direito vigente formou a idéia da ban
carota de um modo que em parte diverge desta 
noção. Segundo o direito vigente, dá-se bancarota 
punivel quando o devedor, que suspendeu os seus pa
gamentos ou cuja fallencia foi aberta, praticou certos 
actos (exactamente enumerados pela lei) (""). O con-

C) A bancarota não é pois um caso ou uma variedade da 
burla, como tantas vezes se tem dito. Na bancarota, observa Merkel, 
o ponto capital está em que os credores não recebem o que lhes é 
devido, resultrtdo este que pode ser produzido pelas formas as mais 
diversas de um procedimento culposo, ao passo que na burla outrem 
é induzido a dispor dos seus bens em prejuízo próprio. Esta dis-
tincção tem importância nas questões relativas ao commettimento 
culposo, á consummação, á culpabilidade etc. Si não se tratasse na 
bancarota de uma figura criminal independente, accrescenta o mesmo 
escriptor, não teria justificação sujeitar-se a normas especiaes a banca
rota mesma do negocijinte, pois a rtiaior importância dos actos em 
questão, quando praticados por negociantes, poderia ser devidamente 
attendida, comminando-se penas mais rigorosas para semelhante caso 
de burla. N. do trad. 

(o) A suspensão de pagamentos não acarreta necessariamente 
a abertura da fallencia, bem como esta pode ser aberta independen
temente d'aquelle facto (art. 94, ai. 2, e 95 da lei de 1879 sobre a 
fallencia). O processo criminal pode pois ser instaurado, dada uma 
ou outra destas duas condições. Note-se que, como o autor adeante 
advertirá, os actos enumerados pela lei podem ser anteriores ou poste
riores á suspensão de pagamentos ou á abertura da fallencia. N. do trad. 
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fronto desta definição legal com o conceito scien-
tifico assignala os seguintes desvios : 

à) A esta nossa exigência geral — oíFensa aos 
direitos creditorios, o direito vigente substitue um 
facto precisamente designado, suspensão de paga
mentos ou a abertura de fallencia. Isto quer dizer: 
o legislador corta, uma vez por todas, a questão de 
saber si, no caso occurrente, deu-se oífensa dos 
direitos- dos credores. Admitte peremptoriamente a 
oflfensa como dada, si aquelle facto se produzio ; 
considera-a peremptoriamente como não dada na 
hypothese contraria. O valor pratico desta suppo-
sição legal é tão claro quanto é duvidoso o seu 
valor scientifico. 

O facto que a lei exige comprehende dous 
casos : 

a) a abertura de fallencia, que, segundo o 
art. 94 da lei, é determidada pela insolvahilidade do 
devedor, isto é, pela incapacidade (de facto exis
tente) de ministrar os meios para pagamento de 
dividas vencidas ; 

/?) a suspensão de pagamentos, isto é, o não 
pagamento de uma divida vencida em razão de 
real, supposta ou pretextada insolvabilidade, e que 
por isso se deve distinguir, de um lado, da inca
pacidade real de solver as dividas fluctuantes, e, de 
outro, do excesso de dividas, da superioridade do 
passivo sobre o activo. 

h) Em logar desta nossa exigência em termos 
geraes — diminuição dolosa ou culposa do patrimônio 
do devedor, o direito vigente enumera uma série 
de actos precisamente designados, que regularmente 
(mas não sempre) peoram ou pelo menos com-
promettem a situação patrimonial. A conseqüência 
desta formula casuística é a exclusão de todos os 
outros actos, ainda que sejam completamente equi
valentes. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28S TKATADO DE DIEEITO PENAL 

-3.** —Do conceito da bancarota assim fixado 
resulta : 

a) a suspensão de pagamentos ou a abertura 
de fallencia é condição de pimibütãade (§43, III) ("). 
A totalidade dos credores interessados na mesma 
suspensão de pagamentos (ou abertura de fallencia) 
é que está investida do bem juridico atacado. 

ò) Esta condição de punibilidade, sendo, como 
é, una, converte em unidade jurídica o conjuncto dos 
actos praticados pelo devedor commum (§ 55, nota 

E d'ahi segue-se mais: 
a) Si, relativamente á mesma suspensão de 

pagamentos (ou abertura de fallencia), o devedor 
praticou vários dos actos enumerados no mesmo 
artigo da lei (jogo por diíFerenças na bolsa e des
truição dos livros), dá-se uma so acção punivel, e 
não uma pluralidade de acções puniveis. 

O Esta doutrina tem sido nos últimos tempos vivamente im
pugnada. A maior parte dos escriptores considera a suspensão de 
pagamentos como circumstancia elementar do delicto. Neste sentido 
Kleinfeller, N. G., 682, Neumeyer, 128, 178, frchmidt, 130; Cohn, 
204, 216, pelo menos relativamente ao art . 210; e também o Trib. 
do Imp., ultima dec. a de 20 de Set. de 87, 86.», 188. Não é clrro 
Keichart (presumpção de insolvalidade). O não se poder exigir dolo 
ou culpa em relação á suspensão de pagamentos (como geralmente se 
admitte) milita de um modo decisivo a favor da nossa opinião ("). 

(*) A lei não exige que a suspensão de pagamentos ou a 
abertura de fallencia se ache em relação causai com algum dos actos 
por ella enumerados ou que resulte do dolo ou culpa do agente. Os 
actos em questão podem ser praticados mesmo depois da suspensão 
de pagamentos ou da abertura da fallencia (talvez determinada por 
um caso fortuito). O dolo ou culpa do delinqüente só se refere aos 
actos que a lei qualifica como casos de bancarota. A suspensão de 
pagamentos ou a abertura de fallencia não é pois um elemento do 
facto delictuoso, mas uma mera «condição de punibilidade». Deste 
principio resultam importantes conseqüências praticas. N . do trad. 
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h) Bmtanto quanto se trata da mesma suspensão 
de pagamentos (õü'^abertura de fallencia), não se 
pode admittir duas bancarotas, embora se dêm as 
circumstancias constitutivas tanto do caso simples 
como do qualificado; nesta hypothese o devedor 
faz-se culpado somente de uma bancarota, e na ver
dade da bancarota qualificada. 

c) Não é necessário que haja relação causai 
entre os acto: do devedor e a suspensão de paga
mentos (ou a abertura de fallencia). 

d) Não se exige dolo ou culpa propriamente 
dita em relação á suspensão dos pagamentos (ou a 
abertura da fallencia) que se eífectuou. 

e) Os actos enumerados pela lei podem preceder 
ou seguir a suspensão de pagamentos (ou a aber
tura de fallencia); no primeiro caso o delicto con
suma-se com a suspensão de pagamentos, e no segundo 
com a pratica do acto respectivo. Segundo os prin
cipies geraes (§ 45, nota 8.*), deve-se admittir a 
existência de tentativa, quando se dá a condição de 
punibilidade, mas o acto ficou incompleto ou falhou. 
Não se pode, pelo contrario, dar tentativa punivel, 
quando não se verificou ainda a suspensão de paga
mentos (ou a abertura de fallencia) (̂ ) (®). 

4.° Segundo a lei sobre a fallencia, autor é todo 
devedor, e não somente o devedor commerciante. 
Também os membros da directoria de uma compa-

(') Divergem a dec. do Trib. do Imp. de 9 de Nov. de 85, 13.», 
4 1 ; Baumgarten, Versuch, 367, Kleinfeller, NG-., 688, v. Mever, 739, 
Meves, 383, Neumeyer, 173, Heichart, 315, Schmidt, 141. 

(') Segundo o nosso direito, a bancarota do commerciante também 
não pode ser punida, senão depois que lhe é aberta a fallencia. Não 
assim, porém, quanto á bancarota do devedor não commerciante, pois 
que neste caso o crime dá-se e pode ser punido, desde que o devedor 
se constituir «maliciosamente» em estado de insolvencia (art. 337 do 
C. p . ) . N. do trad. 

T. II 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



290 TRATADO DE DIEEITO PENAL 

nhia anonyma ou sociedade inscripta, bem como os 
liquidadores de uma sociedade commercial ou so
ciedade inscripta, que suspendem os seus paga
mentos ou a respeito de cujo patrimônio se abrio 
fallencia, podem fazer-se culpados de bancarota, 
quando nessa qualidade praticaram os actos que 
a lei sujeita a penas. Segundo o art. 81 da lei 
de 20 de Abril de 1892 concernente ás sociedades 
de responsabilidade limitada, as disposições dos arts. 
209 a 211 da lei sobre a fallencia tem applicação 
aos gerentes de taes sociedades que suspendem os 
seus pagamentos ou a respeito de cujo patrimônio se 
abrio fallencia, quando nessa qualidade praticarem 
os actos que a lei qualifica. 

5.° O logar e a epocha da pratica do delicto 
devem ser apreciados, segundo os princípios geraes 
relativos á acção considerada como unidade jurídica 
(§ 55, I). O delicto em questão é, pois, commettido 
onde e quando são praticados os actos qualificados 
pela lei. O logar e a epocha da suspensão de paga
mentos são indiíFerentes (*). 

6.° Quanto á cumplicidade prevalecem as regras 
geraes, em tanto quanto não as modifica o art. 212 
da lei sobre a fallencia. 

§ 135. — Das espécies de bancarota 

De accordo com a tradição, a lei distingue duas 
espécies de bancarota. 

A bancarota simples (art. 210 da lei sobre 
a fallencia). Presupposta a suspensão de paga-

(*) Também divergem nesta parte a decisão do Trib. do Imp" 
de 20 de Set. de 87,16.°, 188, Cohn, 208, Kleinfeller, NG., 688, Schmidt, 
139. Correctamente Neumeyer, 157, Reichart, 294. 
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mentos ou a abertura de fallencia, dá-se, quando o 
devedor 

1.°, consome sommas excessivas ou contrae di
vidas em razão de gastos largos, jogo ou especula
ções por simples diíferença em mercadorias ou papeis 
de bolsa (e não contractos de entrega a prazo) (*) ; 

2.°, não tem os livros commerciaes que a lei 
exige, ou os occulta, destroe ou os escriptura tão 
desordenadamente que por elles não se pôde saber 
o estado do seu patrimônio; 

3.°, deixa de fazer, com violação do preceito do 
C. Com., o balanço do seu activo e passivo em tempo 
devido. 

Pena : encarceramento até 2 annos. 
E' errôneo designar este caso como bancarota 

culposa. Os actos enumerados pela lei podem ser 
praticados dolosa ou culposamente (*•). Não se pode 
porém exigir culpa em relação á suspensão de pa
gamentos (ou á abertura de fallencia) pelas razões 
acima dadas (^). 

(*) Lieferungsvertrag ou lÁeferungsgeschàfi é o contracto pelo 
qual alguém se obriga a entregar em certo prazo e por um determinado 
preço cousas que ainda não possue. ÜTão é a taes contractos, como o 
autor faz sentir incidentemente, que a lei se refere, e sim ao denomi
nado Differemhandel ou Differemgeschãft, isto é, a contractos cujo 
implemento por parte do vendedor consiste em entregar, não a merca
doria mesma, mas a diflferença entre o preço ajustado e o preço da 
mercadoria, segundo a cotação do mercado no dia e logar em que deve 
ser entregue. N. do trad. 

(") O que distingue, sob o ponto de vista subjectivo, a banca
rota qualificada da bancarota simples não é o dolo, e sim a intenção 
de prejudicar os credores. N". do trad. 

(1) A questão é muito controvertida. 1." Keumeyer, 144 e 148, 
exige dolo ou culpa em relação á suspensão de pagamentos, 2? a 5* 
ed. deste tratado exigia o dolo em relação aos actos que a lei enumera. 
Esta concepção vae de encontro á possibilidade de que o agente tenha 
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II. — A bancarota qualificada ou fraudulenta 
(art. 209 da lei). Ao íficto da suspensão de paga
mentos ou da abertura de fallencia deve — além 
dos actos que a lei enumera — accrescer, como 
motivo, a intenção de causar damno aos credores, isto 
é, de prejudical-os nos seus direitos. A comminação 
da lei refere-se ao devedor: 

1.°, que occulta (isto é, subtrae á observação ou 
ao conhecimento) ou desvia (isto é, subtrae perma
nente ou transitoriamente á disposição dos credores) (̂ ) 
bens, quer estes sejam cousas moveis ou immoveis, 
quer créditos. Está neste caso o facto de garantir 
com hypotheca um credito phantastico, bem como 
a destruição, o abandono de uma cousa, mas não o 
damno ou a depreciação; 

2.°, que reconhece ou exhibe dividas ou con-
tractos no todo ou em parte phantasticos; 

3.°, que não tem os livros commerciaes que a 
lei exige; 

4,°, que occulta ou destroe os seus livros com
merciaes (ainda os que não tenha a obrigação de 
possuir), ou os altera ou os escriptura de modo que 
por elles não se pôde saber o estado de sua for
tuna. 

Penas : reclusão; occorrendo circumstancias at-
tenuantes, encarceramento por tempo não inferior a 
três mezes. 

culposamente ignorado a sua obriga(,'ão concernente aos livros commer
ciaes; 3? o Trib. do Imp. abandonou a sua primitiva opinião que abstrahia 
de toda culpa (dec. de 18 de Fev. de 85, 13.°, 354); 4.° é inteira
mente impossível a hypothese de urna terceira forma de culpa (diversa 
do dolo e da culpa propriamente dita) estabelecida pela dec. do Trib. 
do Imp. de 5 de Abril de 86, 14.«, 87, e Meves. 390. Contra com 
Glück, Neumeyer, 144 e 148 e especialmente Kleinfeller, NG, 698. 

(2) Não é necessária a remoção de utn logar pai-a outro. Egual-
mente a dec. do Trib. do Imp. de 4 de Dezembro de 91, 22.<> 242. 
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§ 136.—Delictos análogos á bancarota 

A lei sobre a fallencia reúne á bancarota, como 
casos mais ou menos análogos, os seguintes delictos : 

1.° O favorccimento de um dos credores ou a 
denominada gratification (art. 211 da lei). Dá-se 
quando (presupposta a suspensão de pagamentos ou 
a abertura de fallencia) o devedor, conhecendo a sua 
insolvencia, e na intenção (̂ ) de favorecer a um 
credor (não é necessário que seja um credor da fal
lencia propriamente dito) i^) de preferencia aos outros, 
concede-lhe uma garantia ou lhe dá satisfação que 
elle não podia exigir ou que não o podia quanto ao 
modo ou quanto ao tempo. Si o devedor tinha o 
dever de agir, basta a omissão (por exemplo, não 
defender-se contra a ácção do credor). 

Este delicto corresponde também á idéa geral 
da bancarota — oíFensa aos direitos dos credores por 
diminuição do próprio patrimônio, mas fica entre as 
duas espécies de que tratamos. Distingue-se da ban
carota simples, porque o agente tem consciência de 
que o seu acto importa diminuição do próprio pa
trimônio como meio de satisfazer os credores ; dis
tingue-se da qualificada, porque falta a intenção de 
prejudicar os credores, intenção que é substituída 
pela de favorecer um dos credores de preferencia 
aos outros. A esta ultima liga-se inseparavelmente 
a consciência (portanto dolo, e não intenção) de pre
judicar os demais credores. Si o devedor suppõe 

(1) Equivalente a motivo! Neste sentido a dec. do Trib. do Imp. 
de 17 de Fevereiro de 93, 24.», 6. Contra (muito susceptível de critica) 
a dec. de 22 de Setembro de 93. 24.°, 255 (? 38, nota 4). Ver Neu-
myer, 187; contra, Kleinfeller, N G, 705, Reichart, 32, 1. 

(») Isto é, pode ser um credor «separatista ex jure dominii ou ez 
ure creditio. N. do trad. 
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erroneamente que o credor tem direito a ser satis
feito de preferencia aos outros, este erro impede a 
applicação da lei. 

Penas : encarceramento até dois annos. 
Segundo os principios geraes a cumplicidade de 

terceiros é possivel; mas o credor favorecido deve 
ficar isento de pena f) ("). 

II. —A cumplicidade de terceiros na bancarota 
deve ser tratada em geral segundo os principios or
dinários ; mus a lei (art. 212) qualificou certos casos 
como crimes sui generis e assim os isentou dos outros 
requisitos da cumplicidade. 

A lei pune : 
1.°, quem (presupposta a suspensão de paga

mentos ou a abertura de fallencia) occulta ou desvia 
no interesse do devedor bens d'este; 

2.°, quem, no interesse do devedor ou afim de 
obter para si ou para outrem um proveito pecuniário 
(não necessariamente iUegal), faz valer no pro
cesso, em seu próprio nome ou por interposta pessoa, 
créditos imaginários. 

Penas : reclusão até 10 annos ; occorrendo cir-
cumstancias attenuantes, encarceramento ou multa 
até 6.000 marcos. A tentativa e a cumplicidade são 

(') Ver o § 52, V. Egualmente Dalcko, G A, 342, v. Kries, Z, 
7.0 551, V. Meyer, 742, Keumeyer, 189, Keichart, 325, Zadeck, G S, 
40, 561. Divergente freqüentes vezes o Trib. do Imp., ult. dec. a 
de 31 de Janeiro de 90, 20.», 214, bem como Kleinfeller, N G, 702, 
Schniidt, 202, 214, segundo os quaes o cr«dor pode ser punido, quando, 
instigando ou auxiliando, vae além dos limites da cumplicidade, que ne
cessariamente se dá na mera aceitação. 

(•>) O «favorecimento» suppõe uma cumplicidade necessária, que 
consiste pelo menos na aceitação por parte do credor; como a lei pune 
somente o devedor, segue-se que o credor favorecido deve ficar isento 
de pena, ainda quando tenha sido instigador ou cúmplice por assis
tência em virtude de outros actos. N. do trad. 
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possíveis, segundo as regras geraes. Deve-se ad-
mittir a existência de tentativa, quando o acto de 
cumplicidade fica imperfeito ou falha, mas dá-se a 
condição de punibilidade (§ 45, nota 8). 

III.— Com a bancarota a lei relaciona ainda 
um delicto especial do credor do fallido, delicto que 
se apresenta como um perigo abstracto para os in
teresses dos outros credores: a venda do voto (art. 213). 
Dá-se quando um dos credores obtém do devedor 
commum ou de outras pessoas, ou faz prometter 
vantagens particulares para votar em certo sentido 
no concurso dos credores. 

A lei suppõe uma votação imminente; com a 
obtenção ou a promessa da vantagem dá-se a con-
summação do delicto, embora o voto posterior não 
corresponda ao ajuste; é possível a cumplicidade de 
terceiros, mas não a da pessoa que suborna (texto 
correspondente á nota 2^). Não é necessário que a 
vantagem seja patrimonial. Não basta a venda de 
abstenção do voto : 

Penas : multa até 3.000 marcos ou encarcera-
mento até um anno. 

IV.— Os membros da directoria e os liquida-
dores de uma companhia anonyma incorrem em pena 
nos termos do art. 249 c, n. 2, da lei de 18 de 
Julho de 1884, quando deixam de requerer em devido 
tempo a abertura de fallencia. A mesma disposição 
applica-se ás sociedades cooperativas de industria e 
de economia segundo o art. 142 n. 2 da lei del.°de 
Maio de 1889, bem como aos gerentes e liquida-
dores de uma sociedade de responsabilidade limitada 
segundo o art. 82 da lei de 20 de Abril de 1892. 

Penas : segundo a lei de 1884, encarceramento até 
três mezes e ao mesmo tempo multa até 5.000 marcos; 
occorrendo circumstancias attenuantes, applica-se so
mente a multa. Segundo a lei de 1889, multa até 
600 marcos ou encarceramento até três mezes ou 
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ambas as penas ao mesmo tempo. Segundo a lei de 
1892, encarceramento até três mezes e multa até 
1,000 marcos ; occorrendo circumstancias attenuantes 
somente multa.. Conforme estas duas leis, não in
corre em pena quem provar (nos termos da lei de 
1892, «a respeito de quem se verifica») que a omissão 
não é devida á culpa. O acto culposo é também punivel. 

As leis estaduaes, que impõem penas pela não 
observância das disposições relativas á declaração 
do regimen dos bens no casamento do devedor 
commum, foram mantidas pelo art. 5 da lei de intro-
ducção á da fallencia. 

§ 137. — IV. Frustar a execução 

LiTTERATiTRA. — Merkel, H H, 3.°, 834; Hâlschner, 
2." 423; Lenz, Der strafrechtliche Schutz des PfanãrecMs, 
1893, p. 123. 

Assim como as disposições penaes contra a 
bancarota punem o facto de frustar-se a execução 
geral, assim o art. 288 do C. p. (modelado pelo 
art. 310 do cod. saxonio de 1868) sujeita a penas 
o facto de frustar-se a execução especial. São pois 
semelhantes em um e outro caso os interesses que 
fazem objecto da lesão: alli os créditos da totalidade 
dos credores do fallido, aqui o direito do credor 
singular que se propõe executar o devedor (^). 

Segundo o art. 288 do C. p., é fraudada a 
execução, quando aquelle que está ameaçado de uma 
execução forçada (a própria pessoa ameaçada, e não 
um terceiro) aliena (isto é, renuncia com ou sem re
tribuição) ou desvia (§ 135, nota 2.°) bens na in
tenção de illudir a satisfação do credor. 

{^) No delicto análogo definido no art. 137 do C. p. trata-se de 
desrespeito para com o poder publico (ver o g 174). 
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Ha ameaça de execução forçada, quando, se
gundo as circumstancias occurrentes, deve-se suppor 
que o credor passará sem demora á execução for
çada. Não é necessário que tenha começado o pro
cesso da execução; pôde bastar o arresto, a pro-
positura da acção, o protesto da letra por falta de 
pagamento, e até a intimação extrajudicial. Credor 
não é aqui somente o titular de direitos pessoaes, 
senão também o de direitos reaes. A intenção (motivo) 
deve ser tendente a frustar a execução e, na ver
dade, a execução de que o devedor está actualmente 
ameaçado ; por um lado não deve dirigir-se somente 
contra uma medida singular de execução, e por 
outro não é necessário que se dirija contra a exe
cução em absoluto. Quem trata somente de satisfazer 
um outro credor, não incorre na lei ("). 

(») Segundo a communis opinio e a jurisprudência do Trib. do 
Imp., não é necessário que haja uma sentença exeqüível nem mesmo 
que a execução forçada tenha sido requerida. O que cumpre saber é 
si das circumstancias resulta a intenção do credor de passar á execução 
forçada, dada a sua possibilidade juridica. Essa intenção, porém, elle a 
deve manifestar por actos significativos, e como tal se considera toda 
diligencia ou acto judiciário para a effectividade do credito, inclusive a 
propositura da acção. O Trib. do Imp. admitte que esta regra soffre 
excepções, podendo a intenção do credor resultar também de outras 
circumstancias e especialmente da natureza do credito, por exemplo, 
o vencimento de uma letra.— A intenção do devedor deve sempre 
consistir em frustar a satisfação do credor na execução forçada immi-
nente; não é, pois, necessária a intenção de excluir essa «atisfação 
completamente e para sempre, isto é, não se faz mister que o credor, 
pela alienação de bens e t c , fique inteiramente destituído de meios. 
A intenção em questão não deve ser simples dolo, mas o motivo do 
acto, pois que, si assim não fora, a limitação excepcional ao direito do 
devedor de dispor do seu patrimônio soffreria uma indevida ampliação. 
(Olshausen, | 288, ns. 4, 13, 14). E ' indifferente que o devedor tenha 
realisado a sua intenção, e também não é necessário que se tenha 
chegado á execução forçada (Merktl). N. do trad. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I V . - CRIMES E DEUCTOS CONTRA O PATRIMÔNIO 
EM GERAL 

§ 138.— I. D a burla.— Historia e conceito 

LiTTEEATTJEA. — Merkel, Krim. Abhanãlungen, 2.', 
1867, e H H, 3.', 750, 4.', 432 ; Grycieki, Studien uber 
den strafbaren Betrug, 1870; Zimmermann, G S, 29.°, 120 ; 
Feige, G A, 26, 103 ; Waag, G S, 3l.«, 242 ; M. St., G S, 
40, 81 ; Hálschner, 2.% 245; Pfizer, G S, 41.°, 337 (burla 
no jogo) ; Kõhler, Treu und Glauhen im Verícehr, contri
buição para a doutrina isobre a burla punivel, 1893 ; 
Eommel, JDer Betrug, estudo de direito penal com um 
exame completo da jurisprudência do Trib. do Imp., 
etc, 1824. 

I.— Do período posterior a Adriano data a ori
gem de uma nova figura criminal do direito romano, 
o stellionatus (D. 47, 20, C. 9, 3 4 ; a denominação 
deriva do stellio ignotusj que, além de dar logar 
á actio doli do direito civil, constituía um crimen 
extraordinarium. Tal é a base da idéa moderna 
da burla. O direito romano ulterior deu-lhe pouco 
desenvolvimento; certo é somente que se exigiam 
o damno eflfectivo do patrimônio e uma certa ealli-
ditas por parte do agente, por onde se vê que o 
crime em questão, em contrario aos casos defalsum, 
dirigia-se contra a esphera jurídica do individuo. 

As fontes da edade média allemã mencionam 
apenas a burla uma ou outra vez (direito tyrolense 
de 1459, laicherey), mas na praxe era ella frequen-
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temente punida com penas graves, mesmo com a 
morte (Z., X, 242). A Carolina não a conhece. 
A legislação territorial posterior cingio-se, em parte, 
immediatamente ao direito romano (como o direito 
austríaco de 1656). Nas obras de Carpsov e dos 
escríptores que o seguiam, o stellionatus apparece 
como uma idéa subsidiaria destituída de toda im
portância pratica. 

Só o direito commum posterior, principalmente 
na segunda metade do século passado, reconheceu 
a importância pratica da idéa da burla; mas não 
eram ainda claras a concepção e a discriminação 
deste crime. Ora exigia-se, para a consumação, um 
damno real do patrimônio, ora bastava o emprego 
da fraude. Sobretudo deu-se demasiado elasterio ao 
conceito da burla (como a legislação austríaca e a 
prussiana do século passado) : comprehendia elle 
também todos os casos de falsidade, e até offensas 
de outros interesses (o perjúrio e outros dehctos) 
que não os patrimoniaes. 

Em face desse exagero, a legislação do presente 
século reconduzio a burla ao terreno que lhe é 
natural, reduzindo-a a crime contra o patrimônio. 
Tal é também o ponto de vista do C. p. imp., que 
só se distingue do cod. prussiano por ter abolido a 
burla qualificada ("). 

(•) Eeproduzindo o direito portuguez no seu Cod. Crim., t. 40, 
M. Freire dá o seguinte conceito da burla: «chama-se burlão e illi-
çador o que usa de burlas, fraudes e enganos nos seus contracios e 
negociações em prejuízo de terceiron. E no § 5 accrescenta: «toda a 
impostura, collusão, fraude, illicio ou engano, sendo prejudicial a ter-
criro, e não pertencendo a algum delicio próprio e nomeado, se castigará 
semelhantemente «. No commentario ao mesmo titulo explica : « por 
burlão e illiciador entendo eu neste titulo tudo o que as leis 
romanas entendem debaixo do crime chamado stellionatus, de que 
ha titulo especial no Dig. e Código. O mesmo entendimento è signi-

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



300 TEATADO DE DIREITO PENAL 

Burla é o damno feito ao patrimônio alheio na 
intenção de locupletação e mediante emprego de um 
engano artificioso, isto é, suscitando-se ou entretendo-se 
um erro. Quem obra é a pessoa mesma de cujo 
prejuízo se trata, sem ter consciência da importância 
da sua acção ou omissão como causa 3 juridicamente 
considerado, o agente não é pois quem se prejudica 
a si mesmo, é sim o burlão que causa um damno 
a outrem. Pelo meio empregado para o damno 
(engano), a burla distingue-se da extorsão, cujos 
meios são a violência ou a ameaça e que, quanto 
ao mais, de perto se relaciona com este ultimo 
crime. A burla na sua qualidade de crime tendente 
á locupletação dirige-se, como a extorsão, contra o 

ficação têm estas palavras na Ord. actual do 1. 5, t. 65 e nas antigas 
citadas no fim dos paragraphos. As palavras burla, donde vem burlão, 
e illieiar, donde vem illiciador, convém á significação, que a Ord. lhes 
dá, e com propriedade se applica uma e outra áquelles que burlam, 
se riem e enganam os outros ». Mas as penas devem ser menos severas 
do que as dos falsários e ladrões, « porque não falseam letras ou si-
gnaes, não fazem violências, e directamente não furtam», além de que 
«alguma falsidade e culpa se pode imputar áquelles, que se deixaram 
enganar».— Quanto á pena da burla no mesmo direito, D. Diniz, 
considerando a burla antes como delicto civil do que criminal, não 
impoz outra que não a de pagar o devedor da cadêa, querendo o 
credor. AfiFonso V deu ao delicto caracter criminal, accrescentando as 
penas (1. 5, t. 89) que os cod. posteriores (Man., t. 65, Phil., t. 65) 
adoptaram; mas este ultimo as elevou até á pena capital, sendo a 
burla da valia de mais de vinte mil réis.— O C. p. braz., no 1. 2, t. 12, 
cap. 4, contém disposições casuisticas, em parte derivadas dos casos 
figurados no Cod. Phil., disposições que, sob o titulo de « estellionato, 
abuso de confiança e outras fraudes», reúnem crimes de natureza di
versa; o conceito próprio da burla encontra-se no n. 5 do art. 338, 
mas ainda ahi sem uma formula geral. O proj. braz. (revisto) sub
stituo essa legislação casuística pela disposição genérica do seu art. 340 
que caracterisa o estellionato como crime patrimonial por meio de 
engano e para o fim de locupletação. N. do trad. 
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patrimônio em geral e desfarte distingue-se essen
cialmente dos crimes que se dirigem contra deter
minados elementos de patrimônio, dos quaes até 
aqui temos tratado. 

1.° — O artificio consiste em simular factos, ou 
em alterar ou supprimir factos reaes, como meio 
para a producção ou manutenção de um erro. 

A idéa do que seja facto é a mesma que tem 
applicação na injuria (§ 95, nota 5) (^). 

2." — Mas não se pode falar em erro, quando 
não se dá uma representação errônea, e sim com
pleta ignorância do facto, o que tem importância 
para a apreciação do caso dos denominados « passa
geiros intrusos » (^). Dar causa ao erro ou entretel-o 
são factos equivalentes. Um e outro podem ser pra
ticados, guardando-se silencio sobre factos que um 
dever jurídico obriga a declarar, Esse dever pode 
também resultar de usos e costumes ou de um pro
cedimento anterior (§ 29). 

De accôrdo com o que fica dito, deve ser tam
bém apreciada a criminalidade da denominada « burla 
concernente ao credito », isto é, o facto de induzir 
outrem a conceder credito ou a continuar o credito 
concedido, dando-se circumstancias (como, por exem-

(1) Egualmente a firme jurisprudência do Trib. do Imp . , ultima 
dec. a de 14 de Nov. de 93, 24.°, 205. 

(') Não ha burla, si o conductor (o cocheiro da diligencia postal 
ou do bond) não suspeita que transporta o passageiro. Egualmente a 
dec. do Trib. do Imp, de 13 de Março de 88, 17.°, 217; negam sim
plesmente que haja burla, v. Bar, GS, 40.°, 461, Olshausen, \ 263, 
2*, bem como Kôhler, 49 (este ultimo, porque em relação ás vias pu
blicas de communicação exclue-se a burla). — Sobre a questão dos 
bilhetes de torna-viagem, vèr a polemica entre de Jonge e v. Bar (2, 
9.°, 686 a 688) e Stenglein, GS, 42.°, lõl ("). 

'̂'j Blinder Passagier, o passageiro de «contrabando », o passe-
volant, o que viaja, por exemplo, em uma diligencia postal, sem se ter 
inscripto. N . do trad. 
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pio, a insolvabilidade do devedor) que mais ou menos 
compromettem a satisfação do credor. Somente quando 
o agente guarda silencio a respeito de taes circum-
stancias, e portanto quando o credor devia esperar 
que ellas lhe fossem communicadas, porque todas as 
apparencias exteriores do devedor faziam crer a 
existência dos meios necessários para o pagamento, 
pode-se falar em burla. O mesmo se deve dizer da 
burla que consiste em não pagar o agente despezas 
que fez em um hotel fZechprellereiJ, pois é uma 
modalidade da burla concernente ao credito. 

3. — A lei exige que o agente use de engano 
« na intenção de obter para si ou para outrem um 
proveito patrimonial illegal ». Em outros logares o 
C. p. designa este elemento subjectivo como « in
tenção de lucro»; empregámos acima a expressão 
« intenção de locupletação». Mas também aqui a 
palavra intenção designa o motivo da acção. A inten
ção deve accrescer ao dolo, considerado este como 
consciência do damno por meio de engano f). 

Proveito patrimonial é todo proveito apreciá
vel em dinheiro. Comprehende não só o augmento 
do patrimônio, e portanto a acquisição de um novo 
direito real ou pessoal, senão também todo avan-
tajamento da situação patrimonial. Isto se dá, e 
somente se dá, quando o facto faz crescer o valor 
pecuniário do patrimônio. Neste caso tanto pode 
estar a segurança de direitos já existentes (mediante 
penhor, caução, letra, documento etc), como o au
gmento material de bens, e ainda o evitar-se a 
ameaça de um damno. Illegal é o proveito a que o 
agente não tinha uma pretenção fundada em direito (*). 

O Egualmente com relação ao art. 253 a dec. do Trib. do Imp. 
de 12 de Outubro de 91, 22.°, 171. 

(*) De accordo a jurisprudência completamente firme do Trib. 
do Imp. ; Berner, 572, Geyer, 2.°, 57, v. Meyer, 699. Contra, Bin-
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Neste caso está não somente o proveito contrario á 
lei, senão também o grupo enorme, e na pratica 
importantissimo, dos interesses que são indiíferentes 
ao direito. O adjectivo não tem, pois, uma signifi
cação positiva, mas meramente negativa; muito mais 
adequada seria a formula — « proveito não fundado 
em direito ». Assim não se dá burla, quando o engano 
artificioso foi o meio empregado para o bom êxito 
de uma prettnção legitima e já exigivel. 

O erro sobre a illegalidade do proveito pa
trimonial — e portanto a supposição errônea de 
que existia uma pretenção jurídica á obtenção do 
proveito — exclue a criminalidade; a supposição 
errônea do contrario dá logar a uma tentativa im
possível. 

4.° — A burla consummada suppõe damno cau
sado ao patrimônio, e consequentemente um prejuízo 
apreciável em dinheiro. Mas damno patrimonial não 
é somente a diminuição do patrimônio, isto é, a perda 
de um direito real ou pessoal, senão também tudo 
o que torna peior a situação d'elle (por exemplo, o 
facto de provocar-se um perigo de perda). O damno 
dá-se, pois, e somente se dá, quando em razão do 
facto sofifre reducção o valor pecuniário do patri
mônio. 

Pôde estar neste caso a renuncia de uma segu
rança relativa a uma pretenção existente; só o pôde 
estar o facto de frustrar-se um ganho futuro, quando 
este já era objecto de uma pretenção (**). O damno 

ding, Normen,2.'', 560, Finger, 256, Hálschner, 2.°, 273, 383, Merkel, 
325 e H . H . 3.», 733, Olshausen ? 253, 45, Schütze, 456. Franck 
considera illegaes somente os proveitos, cuja restituição pôde ser pedida 
judicialmente por quem os concede. Ver também Simonson, Der Begriff 
des Vorteils und seine Stellung im deutachen Strafrecht, 1889. 

{^) O facto de frustrarem-se esperanças incertas sobre a acqui-
sição de bens ou de frustrar-se a occasião de lucros, cuja realisação 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



304 TBATADO DE DIBEITO PENAL 

feito ao patrimônio pôde ser permanente ou trans
itório ; a possibilidade de futuro resarcimento não 
exclue esta idéia. Si a pretenção, que foi illudida, 
não é reconhecida pelo direito (por exemplo o salá
rio da prostituta, a paga do criminoso assalariado) 
não se pôde admittir burla. 

Como burla é crime tendente á locupletação, e 
portanto o proveito de um lado e a perda do outro 
devem absolutamente corresponder-se, não se pôde 
falar em burla, quando o enganado recebe plena
mente o equivalente d'aquillo que aliena. Nem todo 
engano é burla. Não sou enganado si me indu
ziram por meio de engano a segurar-me em uma 
companhia que não a que eu tinha em vista, a en-
commendar charutos a um negociante que me é 
estranho, a trocar titulos públicos por titulos indus-
triaes egualmente seguros, a receber em vez de 
vinho natural um vinho artificial precioso. Releva 
ponderar que o que está em causa é a situação 
patrimonial do enganado; é para elle, é para o seu 
patrimônio que a contra-prestação deve ter o valor 
da prestação. Si o equivalente é outro que não o 
desejado, a mudança da situação patrimonial pôde 
já apresentar-se com o caracter de damno, sobretudo 
quando o restabelecimento do estado primitivo (por 

depende de eventos incertos, não constitue em regra um prejuízo que 
sirva de base ao crime de burla. Pode dar-se porém damno patrimo
nial, quando já existe uma pretenção juridicamente fundada (direito 
adquirido) ao lucro (Trib. do Imp., Hãlschner). Assim é objecto de 
damno, como Merkel observa, tudo aquillo «de que já se pode dispor 
eflfectivamente por um acto jurídico», e neste caso está um direito 
futuro, quando a espectativa d'elle é uma conseqüência jurídica de 
um direito já adquirido (Hãlschner). Pela mesma razão uma clientella 
ou uma freguezia já existente, que como tal representa um valor patri
monial, pode ser objecto do crime em questão (Olshausen, 1. c , 21, 28). 
N. -do trad. 
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exemplo, mediante alienação da cousa recebida) não 
é possivel sem detrimento (°) {"). 

5.°. —O engano deve ser o meio empregado 
para o damno ; aquelle e este devem estar em re
lação causai. E' o enganador quem prejudica o 
patrimônio do enganado; mas isto não obsta que 
vários intermediários sejam utilisados como meios. 
O burlão, assim como se serve do prejudicado mesmo, 
pôde também servir-se, segundo os principies geraes, 
de outras pessoas como meios para os seus fins. 
Por outros termos : não é necessário que a pessoa 
enganada e a pessoa prejudicada sejam idênticas. 
Sem duvida, o enganado deve de facto estar em 
condições de poder dispor do patrimônio da pessoa 
a prejudicar de um modo a esta damnoso, mas não 
é necessário que essa situação resulte de uma re
lação jurídica especial entre o enganado e o preju
dicado Q . 

(*) Egualmente a opinião predominante, especialmente a reso
lução das câmaras criminaes reunidas de 20 de Abril de 87, 16?, 1 
(a este respeito G. S., 43?, 321); conirà M. Stenglein, G. S., 40?, 81. 

(«) Stenglein sustenta que a circumstancia decisiva não é o 
valor do objecto estimado em dinheiro, mas «a apreciação subjectiva 
que assenta sobre relações e fins individuaes». Esta doutrina, diz 
Olshausen, abandona o terreno da lei, porquanto, em vez do damno 
patrimonial que ella exige, considera suflSciente uma mudança ou alte
ração patrimonial». O que parece correcto, accrescenta elle de accordo 
com a jurisprudência do Trib. do Imp., é não fazer maior concessão 
ás relações individuaes do que admittir-se a existência de damno patri
monial, quando o adquirido não tem valor para o enganado, ou tem 
um valor inferior, e o enganado não está em condições de alienar logo 
a cousa adquirida por preço correspondente ao seu valor objectivo a 
salvo de damno. (Olshausen, 1. c. 22). N. do trad. 

(f) A lei não diz quem deve ser enganado, pelo que admitte-se 
não ser necessária a identidade do enganado e do prejudicado; o en
ganado bem pode ser outrem que não o prejudicado, uma vez que 
essa diversidade de pessoas não obste á necessária relação causai entre 

T. II 20 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



306 TRATADO DE DIEEITO PENAL 

Note-se que em um processo pôde uma das 
partes prejudicar a outra, mediante engano do 
juiz (®); mas neste caso é necessário que não se 
trate de allegações, cuja falsidade pode ser facil
mente reconhecida pela advertência da outra parte 
(ou da pessoa a prejudicar), e não confirmadas por 
provas que influenciem o animo do julgador; faz-se 
mister que o engano provenha de provas. O mesmo 
se deve dizer, quando o oíficial de justiça, mediante 
engano, executa de novo a sentença já executada (^). 

o engano e o damno. Neste sentido « opinião commum. Com eflfeito, 
o enganado pode ter um dixí ito .. .prio á cousa ou pôde ser um repre
sentante do proprietário. No primeiro caso, o enganado é ao mesmo 
tempo o prejudicado, e nos outros o damno pôde recahir também 
sobre elle (si ágio culposamente) ou somente sobre o proprietário (si o 
enganado não está obrigado a indemnisar). O engano por si só não 
pode actuar immediatamente sobre o patrimônio, quer do enganado, 
quer de um terceiro. O nexo causai entre o engano e o damno re
sulta forçosamente do acto do enganado, e pois o engano deve ser 
calculado para mover outrem, o enganado, á pratica de certo acto e 
deve ter realmente esse effeito. O acto do enganado que occasiona o 
damno não pode deixar de ser uma disposição de valores patrimoniaes, 
e deve consistir em uma alienação em sentido amplo de bens próprios 
ou alheios. Neste ultimo caso entende Merkel que o enganado deve 
estar juridicamente na situação de dispor do patrimônio da pessoa a 
prejudicar; Hàlschner, v. Liszt, Schwartze, Olshausen vão mais longe, 
admittindo que pode também bastar uma «possibilidade de facto». 
N. do trad. 

(*) Contra: 1.», Kõhler, que em relação ao juiz não considera 
nunca como burla o pleito de má fé; 2.», Eommel, 55, segundo o 
qual bastam também as allegações não verdadeiras. 

(8) Não se dá relação causai quando o juiz, movido por allega
ções da parte de nenhum modo provadas, profere uma sentença ou 
pratica um acto de que resulte damno para a outra parte; dado que 
o juiz se tenha enganado, o damno não tem por causa o engano, mas 
o descuramento dos deveres que ao juiz incumbem (tal é a opinião 
commum e a jurisprudência do Trib. do Imp.). ü caso, porém, é diverso, 
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A captação de dádivas só é burla, quando quem 
a faz foi realmente induzido em erro. Não ha burla, 
quando falta a relação causai e o que determinou 
o doador foi, não o engano, mas o desejo de ver-se 
livre de uma solicitação importuna, ou a sua gene
rosidade e abastança. O mesmo deve-se dizer do 
encarecimento da mercadoria e dos prospectos con
cernentes á fundação de emprezas (̂ ) (*'). 

quando o engano é produzido pela exWbição de documentos falsos ou 
falsificados, ou de documentos verdadeiros, mas que nada provam, como 
uma letra verdadeira, já paga e não cancelada, ou de uma quitação que 
se refere a outra divida que não a que faz objecto do pleito. Também 
assim tem sido julgado pelo Trib. do Imp. (Olshausen, 1. c , 16, 40 a). 
N. do Trad. 

C) Bertsch, üeber Landstreicherei und Bettel, 1894, p. 58; Leutner, 
Betielunfug und Bettelbetrug, :;892. — Feige, GA, 26?; Merkel, H.H., 
4.0, 436; Hàlsner, 2?, 978; Mõller, Gründerprozesse, 2^ ed., 1876; 
Steinglein e Mittelstâdt, relatórios para o 14? congresso dos jur. ali. 
Como é difficil fazer a prova do engano (freqüentemente trata-se de 
especulações infelizes) são necessárias disposições especiaes, como as que 
em parte se contêm na lei sobre sociedades anonymas de 18 de Julho 
de 1884 (ver adiante o ^ 191. Ver Hecht, trabalhos do 18? congresso, 
1.°, 104). 

(•") « Não é necessário, diz Merkel (H. H., 3.°, 757) que o engano 
se caracterise por um apuro e uma efficacia particulares. Nomeada
mente não se deve excluir em geral a « simples mentira », como muitos 
outr'ora admittiam, ou suppor na simulação uma qualidade tal que não 
seja possivel ao critério ordinário proteger-se contra a illusão, ou que 
esta tenha tal força que subordine ao burlão a intelligencia e a vontade 
de outrem sem resistência. Certo é que o Cod. p ali. não oífcrece ponto 
de apoio para taes exigências. Ao contrario, prevalece em face delle a 
these de que basta a simples relação causai entre o engano e a acção 
do enganado, quando esta ultima occasiona a oíTensa que constitue a 
burla ». — É controvertido si as simulações do mendigo, as inverdades 
contidas nos reclames do commercio e especialmente nos prospectos 
sobre fundação de emprezas (Gründungsprospecten) são meios próprios 
para a pratica da burla. Os tribunaes se têm muitas vezes occupado 
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6.° A tentativa — punivel, ainda quando a burla 
é delicto — começa com a simulação, alteração ou 
suppressão de factos. Si o damno que se pretende 
é inexequivel, attento o meio empregado pelo agente, 
dá-se tentativa impossível, que será julgada segundo 
as regras geraes. 

7.° Ofendida é sempre a pessoa prejudicada no 
seu patrimônio, e portanto não o é necessariamente 
a pessoa enganada. 

8.° Quer historicamente, quer segundo o direito 
positivo, distingue-se da burla a defraudação de im-

com questões oriundas de taes prospectos. Merkel, Môller, v. Liszt, 
V. Schwartze e outros, sem contestar a possibilidade do nexo causai 
entre o engano e o damno em taes casos, consideram que ás mais das 
vezes esso nexo falta ou que pelo menos não é demonstra,vel. « Pro
spectos mentirosos, diz Merkel, bem podem induzir em erro aos toma
dores de acções e faltar entretanto o nexo causai entre o erro e o 
damno. O essencial é que justamente o erro exerça uma influencia deci
siva sobre à resolução de que procede o damno. Mas muito freqüente
mente succede, como se sabe, que não foi a confiança na solidez e nos 
lucros da empreza e na segurança das communicações feitas pelos fun
dadores ou pela directoria respectiva a circumstancia que determinou 
a entrada em uma sociedade anonyma, e sim a intenção formada, em 
vista de uma apparencia que se suppunha segura, de transferir as 
acções a outros em tempo opportuno e com lucro. Si o accionista contou 
com isto, não tem razão para reclamar, como enganado, a protecção 
do direito penal. O caso não é o mesmo, quando o primeiro tomador 
de acções foi realmente enganado por um prospecto mentiroso, e por 
esse erro determinado a tomal-as, mas transferi© em tempo e sem damno 
o papel relativamente desvalorisado a outrem que não conhecia o pro
specto. O ultimo negocio e o damno d'ahi resultante não podem ser 
tomados em consideração na questão sobre o engano causado pelos fun
dadores mediante o prospecto, pois não foi sob a influencia do erro 
produzido por este que o acto decisivo teve logar. O primeiro tomador 
porém (suppostas as outras exigências) foi enganado e o facto de lançar 
a perda sob outrem não tira, que com relação a si se realisasse em um 
momento dado a idéa da burla ». (H. H. á.", 439). N. do Trad. 
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postos OU taxas, que ainda quando as suas circum-
stancias constitutivas correspondam plenamente ás da 
burla, deve ser julgada de accordo com as respe
ctivas leis especiaes f) . (Sobre esta matéria ver o 
§ 196). 

§ 139. — Espécies da burla 

LITTERAJ?XJRA. — V. Spesshardt, Der Yersicherungs-
hetrug im B. 8t. G. B. unter Berücksichtigung der wicktig-
sten auslãndischen Gesetzgebungen, 1885. 

I. — Burla simples (C. p., art. 263). 
Penas : encarceramento, e facultativamente multa 

até 3.000 marcos, bem como perda dos direitos cívi
cos ; occorrendo circumstancias attenuantes, pode ser 
imposta exclusivamente a pena de multa. O processo 
depende de queixa, quando o delicto é commettido 
contra um parente (C. p., art. 52, ai. 2.°), o tutor 
ou o preceptor; a queixa pode ser retirada. 

II . — Burla em segunda reincidência (C. p., 
arts. 264 e 245). Requisitos: a) duas condemna-
ções anteriores pronunciadas no paiz em razão de 
burla; b) cumprimento total ou parcial, ou remissão 
das penas pronunciadas; c) que não tenha decorrido 
o prazo (10 annos) da prescripção da reincidência 
(ver os §§ 57, I, e 69). 

Penas: reclusão até 10 annos e ao mesmo 
tempo multa de 150 até 600 marcos ; occorrendo cir
cumstancias attenuantes, encarceramento por tempo 
não inferior a 3 mezes e facultativamente multa até 
3.000 marcos. 

(8) Egualmente a dec. do Trib. do Imp. de 20 de Março de 90 
20.°, 30G; Honemann, Defraude und Bctrug (Monogr.do Kriminal. Se-
minars, 3.°, 4) 1894. Mas restrictamente Olshau.sen, 22.°, cap. 3 (so
mente quando a lei especial realmente diverge quanto ás circumstancias 
do facto). 
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III . — A denominada burla concernente ao se
guro que do Allg. Landrecht prussiano passou para 
o Cod. prussiano, e deste para o C. p. Imp., nada 
tem de commum com a burla propriamente dita a 
não ser o nome e o logar que occupa no systema 
do Cod. Trata-se na verdade de um crime de in
cêndio aggravado pela intenção de burla. Segundo 
o art. 265 do C. p., o crime em questão dá-se, 
quando alguém, na intenção de lograr, põe fogo á 
cóusa movei ou immovel segura contra o fogo, ou 
lança á costa ou faz naufragar um navio que se 
acha seguro em si, em sua carga ou em seu frete. 
Das diversas « burlas concernentes ao seguro » a lei 
só individualisou as que dizem respeito ao seguro 
contra incêndio e contra sinistros maritimos. 

(c Intenção de lograr » ou intenção de burla é 
o desígnio de obter para si ou para outrem, no todo 
ou em parte e em prejuízo do segurador, a somma 
segurada, mediante simulação de um caso de força 
maior que, na verdade, é provocado pelo segurado. 
Aqui deve-se tomar a intenção como motivo, e não 
como dólo. Qualquer outra intenção de lucro, — por 
exemplo, obter uma recompensa pelo auxilio pres
tado, não basta. Só pôde ser autor o que quer obter 
a somma segurada para si ou para outrem (^), e si 
determinar um terceiro a atear o incêndio, é, não 
instigador, mas autor mediato (§ 50, II, 3). 

Comquanto o facto de pôr fogo, considerado 
sob o ponto de vista da idéa da burla, seja um 
mero acto preparatório, deve-se entender, como se 
infere da elevação da escala penal, que trata-se de 
um crime inteiramente especial, tendo em si mesmo 

(1) E não somente o segurado mesmo (como v. Spesshardt, 36, 
Olshausen, \ 265, 4.», bem como a 5.» ed. deste tratado suppoem). De 
accordo Kõhler, Siudien, 1.°, 130 e deo. do Trib. do Imp. de 9 de Dez. 
de 92. 23.°, e 30 de Jan. de 93, 23.°, 426. 
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a razão de sua criminalidade. Deve-se, pois, admittir 
a possibilidade de uma tentativa punivel. E pela 
mesma razão, si a burla projectada é realmente ef-
fectuada, devem ter absoluta applicação os principies 
geraes sobre a unidade e a pluralidade na acção de-
lictuosa. Isto procede também em relação ao seguro 
excessivo e punivel segundo o direito estadual (por 
ex., segundo a lei prussiana de 8 de Maio de 1837, 
art. 20). 

Penas: reclusão até 10 annos e ao mesmo 
tempo malta de 150 até 6.000 marcos; occorrendo 
circumstancias attenuantes, encarceramento por tempo 
não inferior a 6 mezes, e facultativamente multa 
até 3.000 marcos. 

§ 140. — II. D a extorsão 

LiTTERATüRA. — Kõstlín, Monographlas, 407; Glaser, 
monographias, 155 ; Merkel, H H, 3.°, 724, 4.% 416; 
Dalcke, GA, 17 ; Villncw, Baub, Èrpressung, etc. 1875 ; 
Katz, GS, 31, 434; v. Wâchter, TTeber Gewalt hei der Èr
pressung, 1875 ; Hálsclmer, 2.°, 378. 

I. — Historia. O germen da idéa da extorsão 
encontra-se no direito romano ulterior. Como torná-
ra-se antiquado o crònen repetundarum e mostrava-se 
insufficiente o actio quod metus causa, surgio no pe
ríodo imperial o crimen extraordinarium especial de
nominado concussio (D., 47, 13), que dava-se, quando 
alguém extorquia vantagens patrimoniaes, simulando 
o exercício de uma funcção publica {cone. publica) 
ou intimidando com uma acção criminal {cone. pri-
vata, crimen minari). 

A Carolina (também assim a edade média al-
lemã) não conhecia a extorsão como idéa inde
pendente (comquanto a coacção publica apresentasse 
intima affinidade; ver o § 121, I) . O direito com-
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mum foi, pois, levado a desenvolver a concussio ro
mana (assim o fez ainda o Allg. Landrecht prussiano, 
art. 1254); mas suscitava graves dificuldades o fixar 
de um modo pratico as relações entre a extorsão e 
os crimes congêneres, principalmente entre a extorsão 
e o roubo. Só a legislação deste século conseguio a 
pouco e pouco formular uma definição, pelo menos 
em parte, satisfactoria. Na muito .discutida idéa 
hybrida da « extorsão equiparada ao roubo » o C p . 
conserva um evidente vestígio daquella confusão de 
idéas do direito commum que ainda não pôde ser 
de todo dissipada. 

II . — Conceito da extorsão. 
Segundo o art. 293 do C. p., dá-se extorsão, 

quando alguém, com o fim de obter para si ou para 
um terceiro um proveito patrimonial illegal, con
strange outrem por meio de violência ou de ameaças a 
praticar, tolerar ou deixar de praticar alguma acção. 

1.° — A extorsão distingue-se da burla, antes 
de tudo, pelos meios empregados para o damno pa
trimonial : na burla, mas não na extorsão, o preju
dicado não tem consciência da importância da acção 
como causa; na extorsão, mas não na burla, elle 
tem consciência de que a acção não é livre. O facto 
de apontar o agente uma pistola descarregada, a 
aflGlmação de que é representante de uma temida qua
drilha de roubadores etc, podem ser tomados em 
consideração como meios adequados tanto á extorsão 
como ao roubo, mas não como adequados á burla. 
A' parte esta distincção, a extorsão tem de commum 
com a burla, de um lado, a direcção contra o pa
trimônio, e, de outro lado, a utilisação, para os fins 
do criminoso, da própria actividade da pessoa a 
ofifender. 

2." — Do constrangimento separa-se a extorsão 
(abstracção feita da differença dos meios próprios ao 
constrangimento de que adeante falaremos), porque 
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á extorsão accresce a intenção de locupletação. O 
constrangimento dirige-se contra a liberdade, a ex
torsão dirige-se primeiramente contra a liberdade, 
mas por ultimo e de um modo decisivo contra o 
patrimônio. 

3.° — Já acima examinámos a relação entre o 
roubo e a extorsão (§ 128). A distincção está, pois, 
principalmente na qualidade dos meios próprios ao 
constrangimento. Como taes a lei enumera a) a ameaça 
simplesmente (§ 97, IV, 2), exceptuada a ameaça 
de um perigo actual para o corpo ou a vida; b) a 
violência simplesmente (§ 97, IV, 1), exceptuada a 
violência feita á pessoa do coagido; c) a estes dois 
meios o art. 337 equipara o abuso de autoridade ou a 
ameaça de um determinado abuso de autoridade. Si 
são empregados os meios da extorsão, e não os do 
roubo, deve-se admittir que se dá o crime de ex
torsão, embora o oífendido fosse coagido a tolerar a 
tirada de uma cousa alheia movei (em relação ao 
autor). 

4.° — Sobre a intenção de locupletação veja-se 
o que se disse no § 138, I I , 3. O art, 253 do C. p. 
não exige que o patrimônio tenba sido de facto pre
judicado. 

5.° — A consumação opera-se com a acção, a 
abstenção ou a tolerância coagida. A tentativa co
meça com o emprego da violência ou da ameaça e 
é sempre possível. 

6.° — OJ-endida é sempre a pessoa coagida a 
agir, a abster-se ou a tolerar, o portanto não o é 
necessariamente a pessoa contra quem a violência 
ou a ameaça foi empregada, nem também necessa
riamente a pessoa, cujo patrimônio é prejudicado. 

III . — Espécies de extorsão. 
\.° — A extorsão simples (art. 253). 
Pena: encarceramento por tempo não inferior a 

um mez. 
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2.° — A extorsão é qualificada (art. 254) , 
quando commettida mediante ameaça de morte, in
cêndio ou inundação. 

Pena: reclusão até 5 annos. 
3.° — A extorsão equiparada ao roubo (art. 255), 

segundo entendemos, é uma ampliação do roubo, em 
virtude da qual ella é convertida de crime contra 
a propriedade em crime contra o patiimonio, e por 
isso já tratámos deste crime como roubo (§ 138). 

Accessoriamente á pena de encarceramento por 
extorsão (nos casos 1." e 3.**), pôde ser pronunciada 
a perda dos direitos civicos; e accessoriamente á 
pena de reclusão (nos casos 2.° e 3."), pôde ser au
torizada a vigilância policial (art. 256). 

§ 141. — III. Exploração criminosa. 

Considerações geraes. a) A lesão de menores 

LiTTEEATUBA. Merkel, H H, 3 v., 845; Hâlscliner, 
2.», 427. 

I. — Importância segundo os princípios. Como 
meios de prejudicar o patrimônio — além da coacção 
e do engano, o primeiro dos quaes exclue a liber
dade de acção e o segundo a consciência do valor 
da acção como causa — o legislador admitte ainda 
a exploração da irreflexão, da inexperiência ou das ne
cessidades de outrem. Nesses casos, embora se inter
ponha o acto apparentemente livre e consciente do 
prejudicado mesmo, entende o legislador que se deve 
lançar á conta do agente o resultado produzido. Com 
efifeito segundo a intuição do legislador, a irreflexão 
e a inexperiência excluem a consciência do preju
dicado quanto ao valor causai da acção, e a neces-
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sidade tolhe no todo ou pelo menos em parte a 
liberdade da resolução. Desfarte o legislador admitte, 
com uma amplitude absolutamente justiíicaA^el, a exis
tência de nexo causai entre a acção do agente e o 
damno produzido, quando, rigorosamente mantidos 
os princípios geraes (§ 28, III) , tal connexão de
veria ser contestada. Mas fal-o somente dadas certas 
condições especiaes precisamente determinadas, e 
utilisa-se da sua concepção para formar apenas duas 
idéas estrictamente limitadas, a lesão de menores 
e a usura Q). 

II.— O Código penal, imitando a lei prussiana 
de 2 de Março de 1857 (-), que deriva do Allff. 
Landrecht, commina penas nos arts. 301 e 302 
contra a lesão de menores, isto é, « contra o damno 
patrimonial causado na intenção de locupletaçao, 
mediante utilisàção (equivalente á exploração) da 
irreflexão e inexperiência de um menor». A lei 
distingue um caso simples e um caso qualificado. 

(*) A ampliação desta idéa e a conseqüente protecção reforçada 
dos fracos (economicamente considerados) seriam de todo possíveis. São 
dignos de nota os novíssimos projectos da Áustria, da Noruega e da 
Suissa. Sobre o denominado « systema da troca » ver o § 190.—A uti
lisàção da superstição, da fraqueza de espirito, da sobreexcitação de 
outrem só pode ser punida como burla. A exploração da palavra de 
bonra de officiaes, de estudantes maiores e tc , não constituindo usura, 
é isenta de pena. (*) 

(*) O projecto suisso colloca sob a protecção da lei as pessoas 
«que, por sua fraqueza de caracter, sua leviandade, sua inexperiência 
ou pelo seu estado de necessidade, acham-se em uma situação de in
ferioridade econômica». O art. 80 commina as penas da usura contra 
quem, «de propósito deliberado abusar da fraqueza de taes pessoas 
para obter a promessa ou a concessão de vantagens excessivas, fora 
de toda proporção com o serviço prestado ». N. do trad. 

(̂ ) Ver o cod. penal francez, art. 406 — Lex Ploeioria (do V I 
século da cidade ?) 
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1.° O caso simples (art. 301) dá-se, quando 
alguém, utilisando-se, na intenção de lucro, da irre-
üexão ou da inexperiência de um menor, o fizer 
subscrever (portanto sem a cooperação do repre
sentante legal) uma declaração de divida, uma letra, 
recibo, caução ou qualquer outro documento que 
encerre obrigação (como no art. 302 — pagamento 
de uma quantia ou prestação equivalente), ou obtiver 
de um menor uma promessa de pagamento mesmo 
verbal. Também aqui intenção de lucro significa in
tenção de locupletação (§ 138, II, 3), Irreflexão é 
a não preoccupação das conseqüências ulteriores; 
inexperiência a ignorância em matéria de negócios 
frusticitasj. E' necessário que a «utilisação » destes 
defeitos acarrete um damno patrimonial. A pro
messa verbal eqüivale á que é dada por actos de 
que a promessa se infere (§ 137, II, 4), E' in-
difíerente que a iniciativa do negocio proceda de 
uma ou de outra parte. Em todo caso o menor 
mesmo não pôde ser responsabilisado como cúmplice 
(§ 52, V, 1). 

Penas : encarceramento até 6 mezes ou multa 
até 1.500 marcos. O processo depende de queixa. 

2.° O caso qualificado (art. 302) dá-se, quando 
alguém, na mesma intenção e do mesmo modo, fizer 
um menor prometter, em virtude de um contracto 
e mediante empenho ou palavra de bonra, juramento 
ou qualquer outra afirmação ou segurança análoga, 
o pagamento de certa quantia ou a prestação de 
alguma cousa que tenha valor pecuniário. 

Penas: encarceramento até um anno ou multa 
até 3.000 marcos. Acccssoriamente ao encarcera
mento, pôde ser pronunciada a perda dos direitos 
civicos. Em egual pena incorre quem aceitar a cessão 
de um credito, sabendo que o pagamento foi pro-
mettido por um menor do modo acima indicado. 
O processo depende de queixa. 
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§ 142.— Continuação.— b) Usura 

LiTTEEATUEA. — V. Lüientlial, nos Jahrbüchern de 
Conrad, 1880; v. Schwartze, Das Beichsgesetz betreffenã 
ãen Wucher (Bezold), 1881; Fuld, G. S. 49.", 28. Seuffert, 
2.", 14.*, 549 (trabalho valioso); Meisner, N. G. 1." sup-
plemento, p. 1.; commentarios á lei de 1893 de Barre, 
Friedmann, Fuld, Geiershõfer, Heule, Hõinghaus, Koffka; 
os materiaes eTn G A, 41, 230. — Blodig, Der Wucher 
uTid seine Gesetzgebung, 1892 ; A. Wagner, no Manual de 
Schomberg, Foi. Oekonomie; Caro, Der Wucher, estudo 
politico-social, 1893.— Sobre a usura no campo, especial
mente os trabalhos da associação de política social, vol. 35, 
38 ; V. Lilienthal, Z, 8." 157 ; Eger, Formulierte Vorschlãge 
zur Gesetzgebung über ãen Wucher auf ãem Lanãe, 1893. 

I.— Historia.— Desde o tempo das 12 taboas 
a legislação romana prestou especial attençao á 
usura, isto é, á transgressão do fenus unciarium, 
comminando contra eUa, além da poena quadrupli, a 
multa edilicia. No periodo imperial individualisou-se, 
além do dardanariato, a annona fraudata. Segundo 
a lex Julia (de César ou de Augusto), a usura era 
punida com a pena de 20 annos e anteriormente o 
fora ainda com maior rigor. 

Nova e incomparavelmente mais severa é a 
intuição da Bgreja christã, que prohibio o juro em 
geral, e considerou toda violação de tal preceito 
como usura punivel. Carlos Magno (Cap. de 789) 
introduzio a mesma prohibição na legislação civil. 
Encontramos, além disso, na segunda metade da 
edade média numerosas disposições contra a usura 
commercial sob as suas differentes formas (principal
mente como « atravessamento »). As ordenanças poli-
ciaes do Império do século X V I e as leis territoriaes 
posteriores (como o Allg. LandrecM prussiano) oc-
cuparam-se muitas vezes com a usura e a ameaçaram 
com penas pecuniárias e infamantes e ainda com a 
prisão e o banimento. 
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Ao passo que os fundadores do protestantismo 
mantiveram a concepção do direito canonico, operou-se 
sob a influencia dos grandes jurisconsultos do século 
XVI uma transformação essencial na idéa da usura, 
que logo encontramos .na legislação do Império e 
que chegou a um resultado provisório no recessus 
imperii de 1654. A usura apresenta-se agora com o 
caracter que tivera primitivamente no direito romano, 
como transgressão da taxa legal do juro (5 7o)-

Não tardou que o movimento fosse mais longe 
e exigisse a abolição de toda lei sobre a usura. 
A philosophia racionalista e a theoria econômica por 
ella influenciada encetaram pelo meado do século 
passado a campanha a favor da liberdade do juro 
e, até certo ponto, com êxito. Assim as leis sobre 
a usura foram abolidas na Áustria em 1787, mas 
restabelecidas em 1803 (*). Só pelo meado deste 
século o movimento reformista obteve triumpho 
completo e a si mesmo fatal com relação ás leis 
territoriaes da Allemanha, que, comquanto consi
deravelmente divergentes, em sua maioria puniam 
apenas a usura qualificada (occulta ou profissional). 
Depois que o Wurtemberg já em 1839, a Baviera 
em 1861, Lübeck em 1863 aboliram as suas dispo
sições penaes sobre a usura, a federação da Alle
manha do Norte tomou também logar entre os 
Estados que suppunham poder dispensar leis sobre 
a usura, e abolio-a pela lei de 14 de Novembro de 
1867, que em 1871 foi extendida a todo o Império. 

Muito cedo firmou-se a convicção contraria. 
Desde a lei de 24 de Maio de 1880 (publicada em 
31 de Maio, e em vigor desde 14 de Junho do 
mesmo anno) a usura em matéria de credito figura 

(») Ver sobre o antigo direito portuguez o Cod. Phil., 1. 4, 
t. 67 e o alv. de 17 de Janeiro de 1757. Class. dos Crimes, p. 338. 
N. do tTiíã. 
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entre as acções delictuosas segundo o direito alle-
mão. Mas as queixas que se levantaram sobre a 
usura em matéria de commercio não attingida pela 
lei, especialmente sobre a usura no campo, provo
caram a lei complementar de 19 de Junho de 1893. 
As mais importantes innovações desta lei concernem: 
1" á ampliação das disposições da lei de 1880 sobre 
a usura em matéria de credito (art. 302 a); 2" á 
punição da lesCo enorme nos contractos (art. 302 e); 
S* á obrigação imposta ao credor de liquidar contas 
annualmente com o seu devedor (art. 4 da lei de 
1893). {') {") 

II. ~ A usura concernente ao credito. 
l.''—Caracteres da idéa. 
2.° — Segundo o art. 302 a do C. p., esta es

pécie de usura dá-se, quando alguém, por occasião 
de um empréstimo (quer se trate de formar ou de 
dissolver o contracto, de conceder o empréstimo 
ou de servir de intermediário), de prorogação de 
prazo para o pagamento de uma divida ou de 
qualquer outro acto bilateral tendente ao mesmo fim 

{̂ ) Ver tamhem a lei de 18 de Julho de 1884, sobre as socie
dades anonymas, art. 191. Sobre a duvida de direito publico (infun
dada) acerca da validade da Novella de 1893, ver SeufiFert, Z., 
14.°, 607. 

C) Ver as leis citadas no Annuaire de législation étrangère, 
commentadas e precedidas de uma noticia histórica. Note-se a nova 
forma sob que reappareceram na Allemanha as leis sobre a usura. 
Ao passo que a legislação antiga fazia consistir a usura punivel no 
excesso do juro legal ou usual, a lei de 24 de Maio de 1880 considera 
este facto como secundário e faz consistir o delicto na exploração 
gananciosa das necessidades ou da inexperiência de outrem no ponto 
de vista econômico, e a lei de 19 de Junho de 1893 deu-lhe uma 
enorme extensão, comprehendendo também no conceito da usura todos 
os outros contractos em geral, além do mutuo e dos negócios de cre
dito. N. do trad. 
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econômico, (̂ ) explorando a irreflexão, inexperiência 
ou necessidade de outrem, obtém em proveito próprio 
ou de terceiro a promessa ou a concessão de van
tagens pecuniárias (sobre esta idéa ver o § 138, 
II , 3) de tal modo superiores á taxa habitual do 
j/üro que, segundo as circumstancias do caso, se 
torne manifesta a desproporção entre a prestação e 
essas vantagens. Além da irreflexão e da inexpe
riência (§ 141) a lei menciona a necessidade, isto é, 
a urgente, embora transitória, precisão de dinheiro 
(uma imperiosa precisão de credito) ; somente a 
necessidade econômica (e não, por exemplo, um 
perigo de vida) está no caso da lei. A expressão 
exploração, de que a lei se serve (equivalente a 
utilisação), já por si mostra ser necessário que se 
dê damno patrimonial; mas a lei põe todo o cuidado 
em dizel-o positivamente. 

Entretanto só se pode admittir como existente 
o damno, quando 1." é excedida a taxa habitual 
do juro ; 2.° se dá manifesta desproporção entre a 
prestação do credor considerada no seu valor para 
o devedor (̂ ) e as vantagens que o credor obteve 
ou fez prometter. As despezas que o negocio oc-
casiona, o perigo de perder etc. (prêmio do risco), 
devem ser levados em conta. 

Suscitam diflficuldades os negócios de credito que 
a lei de 1893 equipara ao empréstimo. Deve-se en
tender que n'este numero se comprehende, não toda 
satisfação de uma necessidade momentânea de di
nheiro (vendas de cousas ou créditos abaixo do seu 
valor), mas somente aquella que obriga o neces-

(*) As palavras sublinhadas foram inseridas pela lei de 1893. 
(») Egualmente v. Lilienthal, Z., 8.", 208. Coritrà as dec. do 

Trib. do Imp. de 5 de Jan. de 8-5, 11.» 389, e de 25 de Fev. de 90, 
20.°, 279, com a opinião commum. Ver Koflfka, 52 (que considera 
porém como reguladora a estimação subjectiva do devedor). 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CEnCES OONTEA O PATRIMÔNIO EM GERAL 321 

sitado a um reembolso ulterior. A denominada 
«usura concernente á cessão» incidirá pois ás mais 
das vezes no art. 302 g, porquanto o seu «fim 
econômico» não é o do empréstimo, não é a con
cessão de credito {"). 

3.° Penas da usura em matéria de credito. 
a) Caso simples (art. 302 a). Encarceramento 

até seis mezes e multa até 3.000 marcos ; faculta
tivamente perda dos direitos civicos. 

b) Caso qualificado (art. 302 b). Dá-se quando 
alguém dissimula {usurce palliatce) (*) os lucros 
usurarios que estipula para si ou para outrem ou 
que faz prometter {promeiter, não obter) por meio 
de letras, ou sob empenho ou palavra de honra, ju
ramento, seguranças ou protestos análogos. O «pro
testo» deve referir-se ao proveito mesmo e não sim
plesmente a pontos accessorios (relações defamilia etc.) 
Penas : encarceramento até um anno ou multa até 
6.000 marcos ; facultativamente perda dos direitos 
civicos. 

c) A autoria e a cumplicidade regem-se pelos 
principies geraes; mas o art. 302 do C. p. fez de 
uma modalidade da cumplicidade, a denominada oco-
usura», um delicto especial. Nas penas mencionadas 
sob os ns. 1 e 2 incorre quem, com conhecimento 
de causa, adquire um dos créditos em questão (por 
contracto, e não por herança) e a) o aliena, ou b) 
exige os lucros usurarios. 

(e) A cessão é uma das formas usadas para illudir-se a lei, 
isto é, cedem-se ao usurario créditos reaes, mas não vencidos, por 
uma insignificante quantia em dinheiro, ou dividas perdidas, obrigan-
do-se o cedente por seu pagamento, mediante um preço insignificante 
pela cessão (v. Lilienthal, HH. 4. 7). N . do trad. 

(*) ÜTão é necessário engano por parte do devedor; basta que a 
agiotagem fique occulta a terceiros. Dec. do Trib. do Imp. 11 de Ou
tubro de 88, 18.», 332. 

t . n 21 
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d) Usura profissional ou habitual (C. p., art. 302 d; 
referencia aos casos a até c). Penas : encarcera-
mento por tempo não inferior a três rnezes e multa 
de 150 até 1.500 marcos. A privação dos direitos 
civicos é prescripta obrigatoriamente. 

Na ausência de disposições especiaes, as regras 
geraes sobre o effeito retroactivo da lei penal (§ 18) 
têm applicação á usura. Assim os arts. 302 a e 
302 b referem-se somente aos contractos usurarios 
concluídos depois de 14 de Junho de 1880; no 
art 203 c incidem somente os créditos usurarios que 
foram adquiridos depois de 14 de Junho de 1880, 
quer se tenham originado antes, quer depois desta 
data ('). 

III . — A usura em negocio (a usura relativa, 
também denominada usura real, denominação muito 
restricta). 

1.° — Conceito. — Segundo o art. 302 e (acre
scentado pela lei de 1893), esta espécie de usura 
é a exploração effectuada nas mesmas condições 
acima declaradas, mas com relação a outros negócios 
que não os de credito enumerados no art. 302 a. 
A usura em negocio é pois a idéa geral, que com-
prehende também a usura nos contractos, cujo objecto 
é o credito. A sua criminalidade porém depende 
do exercício habitual ou como profissão. A taxa 
usual do juro é substituída pelo «valor da prestação». 
Toda sorte de usura entra nesta categoria : explo
ração por parte do operário ou do patrão, do lo-
cador, dos agentes de theatro e negociantes de 
objectos d'arte, na venda de parcellas de terra e 
no arrendamento de gado, na elevação dos preços 
pelos syndicatos de industrias e pelas colisões de 

(*) Egualmente Merkel, 341, v. Meyer, 748, nota 25 ; contra, 
dec. do Trib. do Imp. de 26 de Abril de 81, 4.° 110, bem como 
Olshausen com a opinião predominante. 
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especuladores que na Allemanha se denominam Kar
telle e Ringe {^). 

2."—A pena é a do art. 302 ÍÍ (ver acima). 
IV. — Comminações penaes que se relacionam 

com a lei sobre a usura. 
1.°— O art. 360, n. 12, do C. p. (texto da 

lei de 24 de Maio de 1880) dispõe o seguinte: 
«Quem empresta sobre penhor ou quem resgata 
vendas a retro, infringindo no exercício de sua pro
fissão os respectivos regulamentos, e especialmente 
excedendo a taxa do juro fixado por lei estadual 
ou por disposições das autoridades competentes, in
corre em multa até 150 marcos ou em detenção» (®). 

2.° — A lei de 1893, art. 2, accrescentou ao 
art. 367 do C. p., como n. 16, a seguinte dispo
sição : « quem infringir os preceitos policiaes sobre 

(*) Designam-se na Allemanha e na Áustria com o nome de Kar
telle as mesmas associações que se denominam na Inglaterra Trades 
unions of the employers, na "França syndicats des patrons e nos Es-
tados-XJnidos pools, isto é, as associações de industriaes que se pro
põem a accommodar a producção ás necessidades do mercado e a dis
tribuir egualmente os productos entre as suas emprezas. «Os Kartelle 
de tal modo se generalisaram na Allemanha que não ha talvez um 
ramo de industria era que não exista alguma d'essas associações» — Os 
Ringe, denominados corners nos Estados-Unidos, são coalisões que têm 
por fim actuar sobre os preços. Ao passo que os Kartelle esforçam-se 
por introduzir um pouco de ordem no chãos da economia moderna, 
accommodando a oflferta á procura afim de que os industriaes possam 
contar com a sahida dos seus productos, os ringe são coalisões de es
peculadores que proseguem somente o fim de elevar o preço de um 
artigo para vendei-o com lucro». {HVT. der Siaatswissenschaften, art. 
Vnternehmerverhànde). N. do trad. 

(*) Sobre a nullidade dos contractos usurarios ver os arts 3 e 4 
da lei de 1893, e sobre as restricções relativas á exploração industrial 
da criação de gado (sob o regimen do arrendamento), do commercio 
de immoveis ruraes, ver o art. 35 da lei sobre a industria (texto da 
lei de 1893). 
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a ordem a observar nos leilões públicos ou sobre o 
fornecimento de bebidas espirituosas antes de um 
leilão publico ou durante o seu curso, incorre ém 
multa até 150 marcos ou detenção». 

3.**—O art. 4 da lei de 1893 obriga a todo 
aquelle que faz profissão de negócios de dinheiro 
ou credito (contractos bilateraes, pelos quaes uma das 
partes, como profissão e mediante retribuição, con
cede prazo para o pagamento) Ç) a apresentar ao 
seu devedor, dentro dos três mezes que se seguirem 
ao fim de cada anno, um extracto da respectiva 
conta, do qual conste, não só o total, como a causa 
da obrigação. A omissão dolosa (abstracção feita dos 
eflfeitos civis) é punida com multa atá 150 marcos 
ou detenção. 

§ 143. — IV. Periclitação do patrimônio 

a) Do jogo de azar 

LiTTERATTJEA.—Bruck, Ueòcr Spiel und Wette,18G8; 
Schuster, Das Spiel, seine Éntwickélung und Bedeutung im 
deutschen Becht, 1878; Schonhardt, Ueber die Bestrafung des 
GlüeJcsspiel im àUern rôm. Becht, 1885 ; Hâlsehner, 2.°, 
443 ; Stenglein, Z., 3.°, 111, Jonas, Z., 2.°, 551; Éelim, 
H. St., 4.», 77. 

I. — Como compromisso da fortuna própria e 
da alheia, o jogo de azar classifica-se entre os crimes 

(̂ ) Esta disposição não tem applicação: 1.° quando a divida re
sulta de um único negocio concluido durante o anno, sobre cuja exis
tência e total o devedor recebeu communicação por escripto; 2.° aos 
bancos públicos, bancos de emissão, bancos de credito territorial ou 
bancos hypothecarios por acções, estabelecimentos públicos de em
préstimo, caixas econômicas ou de empréstimo de corporações publicas, 
sociedades inscriptas, quando neste ultimo caso se trata de negócios 
concluídos com os seus membros ; Z.°, ás relações de negocio entre com-
merciantes, cujas firmas se achem inscriptas no registro do commercio. 
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contra o patrimônio. O legislador vela sobre os in
teresses patrimoniaes dos cidadãos, ainda quando 
estes procedem sem a necessária previdência. Con
siderações econômicas levam pois a prohibir e a 
punir o jogo de azar. Além disso, devem ser tam
bém attendidos os respeitos da policia dos costumes 
e da política financeira que militam contra tal jogo. 
De accordo com o ponto de vista policial, o le
gislador não incluio na qualificação do jogo de azar, 
como circumstancia constitutiva, o perigo do pa
trimônio. 

Por jogos de azar devemos entender aquelles 
em que o acaso decide do êxito de um modo, senão 
exclusivo, pelo menos preponderante. A elles se 
contrapõem os jogos em que a victoria e o lucro 
dependem principalmente da habilidade, do calculo 
ou da força, e que por isso se denominam jogos de 
arte ou de habilidade. Como o jogo de azar é de-
licto contra o patrimônio, deUe se distinguem os 
denominados jogos de entretenimento em que o valor 
das paradas não é o que se tem em consideração (^). 
Comprehendem-se pois na idéa do jogo de azar as 
apostas nas corridas de cavallos, quer essas apostas 
sejam concluídas no totalisador ofíicial, quer nos 
hook-makers particulares (escriptorios de apostas), 
quando não concorrem somente os sócios entendidos 
de associações particulares de corridas, mas pôde 
também tomar parte, mediante pequenas contri
buições, o publico em geral que ignora as qualidades 
e os defeitos dos animaes em questão, ou que pelo 
menos só os conhece de um modo inteiramente 
superficial f ) . 

Q-) O que decide não é o costume dos interessados, mas a opi
nião geral. Dec. do Trib. do Imp. de 28 de Maio de 89, 190.°, 253. 

(̂ ) Para a solução é em ultima analyse indifferente que com 
a opin"\o commum se tome para ponto de partida a distincção de 
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A consumação opera-se com a primeira parada. 
A concessão de local, de apparelhos próprios para 
j'ogo, o facto de servir a jogadores etc, são actos 
de cumplicidade. 

II.— Espécies do j*ogo de azar punivel. 
1." Ter, sem autorisação, jogo de azar em 

caminhos públicos, ruas, praças publicas ou em 
logares de reunião publica (C. p., art. 360, n. 14). 

Também aqui publicidade quer dizer que o 
logar é accessivel a um grupo não exclusivo de 

direito civil entre jogo e aposta (cons. entre outros Hess, monogra-
phias sobre matérias de direito civil e penal, 1892) ou que, como 
com razão fazem Geyer, 2.», 72, Pfizer, G. S. 41.°, 358, Stenglein, Z. 
3, 111, se considere aquella distincção como destituída de importância 
para o direito penal ; pois a opinião commum considera também taes 
apostas como jogo, tendo em attenção que o interesse de quem aposta não 
é a confirmação da sua asserção, mas o ganho. N'este sentido a dec. do 
superior trib. administrativo da Prússia de 6 de Abril de 1882 (com-
municada por -íunas, Z., 2.° 551, onde se encontra uma excellente 
exposição da matéria) ; as dec. do Trib. do Imp. de 29 de Abril de 
82, 6.°, 172, 30 de Junho de 82, 6.°, 421 e 7 de Julho de 82, 7.°, 21; 
também Olshausen, g 284, 3, v. Marcinowski, no Deuisehen Wochen-
blait, 6.°, 362. — Uma ordenança administrativa que pcrmitta a ex
posição e a utilisação do totalisador sob certas condições (cons. a 
ordenança prussiana de 30 de Ag. de 86, Z., 7.°, 455), não pode 
limitar a applicação dos arts. 284 e 285 do C. p. (não assim quanto 
ao art. 360, n. 141). Contra, Olshausen, l 360, n. 14, nota d. 
Também o facto de serem as rendas applicadas a fins sociaes (o aper
feiçoamento da creação de cavallos) não obsta que a exploração seja 
profissional (*). 

(*) No direito civil distingue-se o jogo da aposta; a differença 
está em que a aposta se caracterisa por uma divergência de opiniões, 
cabendo o prêmio á asserção confirmada pelo evento; quanto aos 
effeitos, a aposta, segundo o direito commum, é em regra protegida 
por uma acção, e não assim o jogo, salvo os que «virtutis causa 
fiunt, ubi pro virtute certamen fit» (Stobbe, Handb., | 193, Lilienthal, 
H.H.) A «comaiunis opinio" quer manter esta distincção no direito 
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pessoas. Penas : multa até 150 marcos ou detenção ; 
facultativamente confisco do dinheiro existente na 
mesa do jogo ou na banca, quer pertença ou não 
ao condemnado. 

2.° Fazer profissão (§ 55) do jogo de azar (C. p., 
art. 284). Penas: encarceramento até 2 annos ; 
facultativamente multa de 300 até 6000 marcos e 
perda dos í^ireitos civicos. Si o condemnado é es
trangeiro, a policia pôde expulsal-o do território 
federal, e, voltando sem permissão, incorre nas 
penas do art. 361, n. 2, do C. p. 

penal, por entender que o legislador não podia considerar como indif-
ferente e dar por não existente uma distincção admittida sem con
testação ao tempo da confecção do cod. Outros, como Stenglein, 
Geyer e Liszt, seguem a doutrina contraria, considerando a aposta 
também como jogo e equiparando-a em tudo ao jogo de azar, quando 
a aposta tenha os caracteres deste. Os que seguem porém a primeira 
opinião chegam ao mesmo resultado, como o autor observa e bem 
mostra o seguinte trecho de Olshausen, 1. c , cuja doutrina pertence 
ao primeiro grupo: «Tem sido muito controvertido, quando devem 
ser considera-los jogos deazar os contractos designados como «apostas». 
E ' fô ra de duvida que o jogo de azar só é punivel, quando a perda 
ou o ganho depende essencialmente do acaso. Quanto ao mais no 
exame em questão (nomeadamente em relação ás chamadas «apostas 
por corridas de cavallos») só se attende, com razão, á essência do 
negocio, e assim nem o nome nem a formal contraposição de opiniões 
divergentes é considerada como circumstancia decisiva, devendo-se 
somente indagar si o que, na verdade, corresponde á intenção dos 
contractantes é a solução de uma divergência de opiniões ou a 
obtenção de ura lucro. Segundo o desenvolvimento que de facto têm 
tomado as relações relativas ás corridas de cavallos, na pratica se conside
ram como jogos de azar exercidos por occasião de taes corridas o negocio 
dos book-makers (Trib. do Imp., dec. de 29 de Abril e 12 de Julho 
de 1882) e as apostas no «totalisador», (Trib. do Imp., dec. de 30 de 
Junho e 7 de Julho de 1832)». O projecto do cod. civil ali., art. 748 
e' 749, equipara o jogo e a aposta, declarando que nem daquelle nem 
desta resultam obrigações. N. do trad. 
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3." O dono de um local destinado a reuniões 
publicas, que ahi permittir jogos de azar ou que 
prestar o seu concurso para dissimular a existência 
de taes jogos, incorre em multa nâo excedente a 
1.500 marcos. Esta disposição passou do Allg. Land-
recht para o C. prussiano e deste para o C. p. imp. 
(art. 285). 

§ 144 ._ b) Loteria 

LiTTERATUEA.— Endemanu, Beitrãge zur GeschicTUe 
der Lotterie, 1882 ; Merkel, HH, 3.» 829 ; Hâlscliner, 2." 
449, Leuthold, v. Meyer, WV, 1.» 119, 2.", 55 ; v. Heckel, 
HS.t, 4.°, 1067; Damme, GS, 46.", 462 ; Eonnberg, Die 
Lotterievergehen nach mecJdenib. Lanãesstrafrecht, 1893. Ao 
n. n i , Stenglein, N. G., 220. 

I.— Em rigor a loteria está comprehendida na 
idéa do jogo de azar. Entretanto o G. p. imp., se
guindo o cod. prussiano, que por sua vez seguira o 
Allg. Landrecht e as ordenanças posteriores, men
ciona aquella ao lado deste (*). 

C') Segundo Stobbe {Hatidb. ^ 195), o «contracto de loteria » 
é de natureza especial, e não um « contracto de jogo »; pois o resul
tado não depende da actividade do emprezario e do comprador do 
bilhete. Também não estáem questão qual das partes perderá. O com
prador do bilhete tem de pagar a entrada e o emprezario o prêmio; 
incerto até ao sorteio é somente quem dentre os que contractam com o 
emprezario receberá o prêmio. Ainda quanto aos effeitos, distingue-se 
a loteria do jogo em que daquella resulta acção e não deste.—O mesmo 
civilista considera também a rifa como um contracto especial, pois que 
não é jogo, nem um mixto da compra e do jogo, nem uma emtio spei; 
nem pode ser considerado como venda da cousa á totalidade dos jogadores 
com a cláusula de que receberá a cousa vendida como dono exclusivo 
aquelle dentre elles que tirar a sorte, segundo GroUmann, Mittermaier 
e muitos outros entendem. N. do trad. 
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Essa individualisação explica-se pela historia 
da prohibição das loterias; prohibição que se en
contra desde o século XVI, conservando até aos 
tempos modernos caracter fiscal. O Allg. Landrecht, 
art. 428, punia ainda a loteria como lesão dos di
reitos (fiscaes) da coroa. Nessa phase do desenvol
vimento das idéas, o Estado quer explorar para os 
seus fins a ganância dos subditos, e por isso pro
tege o cidadão contra a exploração por parte de 
emprezas estrangeiras ou de emprezas nacionaes 
privadas (monopólio protegido pela pena). Não 
prohibe que se exponha ao jogo o patrimônio, mas 
reclama para si o lucro que a loteria proporciona 
ao emprezario. Abandonado este ponto de vista 
pela nova legislação, o delicto mudou de natureza : 
o facto encontra agora a razão de sua criminalidade 
€m que o jogo põe em perigo, compromette o pa
trimônio próprio e o alheio. 

II.— O C. p. commina no art. 286 penas 
contra a organisação, sem permissão das autoridades, 
de rifas publicas de cousas moveis ou immoveis, e 
especialmente contra a organisação de loterias pu
blicas f ) , isto é, de sorteios, cujos prêmios são em 
dinheiro C"). 

(*) Assim a « matéria da loteria » está regulada e a legislação 
estadual não pode também por sua vez regulal-a. Não tem pois effi-
cacia jurídica a lei saxonia de 4 de Dezembro de 1837, como não o 
tem a lei prussiana de 29 de Julho de 1885 sobre o jogo em loterias 
não prussianas. De accordo Olsliausen, § 284, 5. Divergente a opinião 
commum (por exemplo, Binding, 1.", 323, nota 17) e a firme juris
prudência do Trib. Sup. de Berlim e do Trib. do Imp . ; recentemente 
também Delius, Das preussische Gesetz beir. das Spiel in ausserpreus-
sischen Lotterien, 1889, bem como Damme, 469, e Kõnnberg, 25. 

b) Uma loteria está organisada (veranstaltet), quando acha-se 
designado o objecto delia e os bilhetes podem ser adquiridos por ter
ceiros (Oppenhof). N. do trad. 
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A rifà^ e a loteria são contractos bilateraes, em 
que uma das partes (o organisador do jogo) se 
obriga, sob certas condições, a pagar uma certa 
quantia ou a entregar uma certa cousa (prêmio), 
ao passo que a outra parte se obriga incondicio
nalmente a pagar uma determinada quantia (entrada 
ou parada). Quem vende bilhetes de loteria alheia 
não é « organisador», mas pôde ser cúmplice. O jo
gador é isento de pena (§ 52, V, 3). Deve-se 
admittir que se dá também o jogo em questão, 
quando a entrada é ao mesmo tempo o preço de 
uma prestação real, isto é, quando á loteria se liga 
uma subscripção de a obra scientifica, uma 
representação theatral, ou quando, como nas cha
radas a prêmio dos jornaes de familia, põe-se em 
jogo o prêmio entre os que acham a decifração. 
Também a esperança de lucro obtida por copartici-
pação em uma loteria (talvez mesmo permittida) 
pode tornar-se objecto de um novo jogo punivel 
(bilhetes parciaes, promessas). Diz-se que neste 
caso ha um contracto de venda femtio speij ou 
pacto promissório (*"). Outro é o caso, quando a 
propriedade mesma do bilhete é, por determinada 
parte, transmittida a outrem (contracto de companhia). 

") Chama-se PromessengeschÂft ou Heuergeschàft, diz Gareis 
{apud HH), o contrato de compra e venda, pelo qual o vendedor 
promette ao comprador, mediante um determinado preço, pagar-lhe o 
lucro que couber a um bilhete individualmente designado (isto é, 
papel de credito que promette um lucro possível em razão de um 
futuro sorteio). O objecto da compra é o lucro incerto como mera 
possibilidade; o contracto em questão é pois uma espécie de emtio spei 
(e não emtio rei speratoe) e delle deriva acção, pouco importando que 
tenha sido ou não intencionada a real entrega do bilhete ou mesmo 
que o vendudor tenha ou não a propriedade dello. A emissão de taes 
promessas é punivel, embora os bilhetes, sobre que ella se basêa, per
tençam a uma loteria autorisada. (Merkel). N. do trad. 
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A rifa e a loteria são publicas, quando é per-
mittido a qualquer pessoa tomar parte nellas. O 
dolo é necessário (̂ ) e deve comprehender a con
sciência de que se trata de um jogo publico orga-
nisado sem a autorisação da autoridade competente. 
E' indifferente o motivo do agente; também são 
puniveis as loterias e rifas para fins de benefi
cência. 

O delicto consumma-se no momento em que é 
possível ao publico tomar parte no jogo, pouco im
portando para a idéa respectiva que tenha sido 
emprehendido ou não o sorteio ou mesmo que tenha 
sido vendido um só bilhete. 

Penas : encarceramento até 2 annos ou multa 
até 3.000 marcos. 

III.—A emissão de papeis a prêmio, cujos 
juros são, no todo ou em parte, objecto de jogo 
entre os credores, apresenta-se como uma combi
nação do mutuo com um contracto de jogo. A le
gislação imperial teve de proteger, de um lado, o 
mercado allemão contra a inundação de papeis a 
prêmio estrangeiros de pequeno valor, e, de outro 
lado, de uniformisar a emissão e a venda de titulos 
nacionaes desta natureza {^). 

(••í) Contra, Olshausen, § 286, 11. 
(•*) Nos empréstimos denominados Lotterieanleihen, o portador 

do titulo ou bilhete recebe a maior parte do juro do seu capital e 
sacrifica á esperança do lucro a outra parte, que é destinada a consti
tuir o prêmio. E' uma antiga fôrma de empréstimo já conhecida na 
Inglaterra no século X V I I e introduzida no século passado em vários 
paizes da Europa. Na AUemanha taes titulos eram emittidos pelos 
Estados, pelas cidades, pelas companhias de vias férreas, pelos insti
tutos de credito territorial, e tc , o que provocou a lei imperial de 
8 de Junho de 1871. As «promessas ou pactos promissórios», a que 
alludio o autor no texto sob o n. I I , tomam de ordinário por base os 
titulos desses empréstimos. N. do trad. 
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A lei de 8 de Junho de 1871, concernente aos 
titulos a prêmios e ao portador, prohibe no art. 6.°: 

1,°, a emissão no Império da AUemanha de 
titulos de obrigação ao portador, que garantam a 
todos ou a uma parte dos credores, além do paga
mento da somma expressamente declarada, prêmios 
devidos aos titulos que forem designados por via 
de sorteio ou por outro modo dependente do acaso 
e cuja importância seja também determinada do 
mesmo modo, salvo si alguma lei imperial autorisar 
a emissão para o fim de ser o producto emprestado 
ao Império ou a algum dos Estados que delle fazem 
parte. 

Pena : multa egual á õ.'* parte valor do nominal 
dos titulos que fazem objecto da infracção, não po
dendo a multa ser inferior a 300 marcos. 

2.° A transferencia (e não a aceitação) desses 
titulos que — a) tenham sido emittidos no paiz 
depois da publicação da lei de 8 de Junho de 1871 
ou — h) no estrangeiro depois de 30 de Abril de 
1871. E' caso a estes equiparados o de serem taes 
papeis objecto de negocio ou de corretagem nas 
bolsas ou em outros logares de reunião destinados á 
negociação de papeis de credito (bolsas clandestinas): 

Pena: a mesma declarada sob o n. 1. 
3.° A transferencia de ditos papeis, que tenham 

sido emittidos no estrangeiro antes do 1 de Maio 
de 1871 e não seUados. 

Os negócios equiparados ao caso sob o n. 2 
são também tratados aqui como o facto da transfe
rencia. A lei tornou-se executoria desde 14 de 
Junho de 1871. 

Pena: a mesma declarada sob o n. 1. 
4." Annunciar publicamente, offerecer á venda, 

recommendar os titulos mencionados sob os ns. 2 e 3, 
bem como cotal-os. Pena: multa até 300 marcos 
ou encarceramento até 3 mezes. 
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IV.—A lei imperial de 16 de Maio de 1894, 
concernente a pagamentos por conta, contém uma 
única comminação penal que aqui encontra a sua 
melhor coUocação: quem vende ou, por outro con-
tracto tendente ao mesmo fim, aliena bilhetes de 
loteria, titulos a prêmio e ao portador, ou cautelas 
referentes a taes bilhetes ou titulos, mediante paga
mentos parciaes, incorre em multa não excedente a 
500 marcos. Pouco importa que a entrega do titulo 
se eíFectue antes ou depois de pago o preço. O 
comprador, segundo o que foi dito no § 52, V, 3, 
é isento de pena (*). 

§ 145.—c) Perigo occasionado por contrabando 

LiTTERATURA.—Hálschner, 2 e 396 ; Damme, GS. 
46.°, 310; Pappenheim, Z., 13 e 842. 

O art. 297 do C. p. imp., derivado do art. 278 do 
C. p. prussiano e mediatamente do direito marítimo 
da Prússia de 1727, cap. 4.°, art. 31, tem por objecto 

(«) Abzahlungsgeschã/t (vente à tempèrament, segundo a ex
pressão franceza) é a exploração commercial que consiste na venda de 
mercadorias mediante pagamentos parciaes do preço em prazos rega
lares. Foi sobretudo o apparecimento das machinas de costura que 
deu occasião á introducção desse modo de pagamento tão commodo ás 
pessoas privadas de recursos para a acquisição de objectos caros e 
necessários ao exercício de certas industrias. A concurrencia apoderou-se 
deste gênero de negocio e o estendeu na Allemanha, como na Áustria, 
a toda sorte de mercadorias (relógios, jóias, quadros, vestidos, e tc) . 
Abandonando mesmo o campo do negocio em mercadorias, o Abzah-
lungsgeschàft introduzio-se no commercio de papeis de credito, e espe
cialmente de bilhetes. Os abusos que não tardaram a apparecer pediam 
medidas legislativas. Estas foram dadas pela lei de 16 de Maio de 
1894, que regulou a «venda por pagamentos parciaes», mas só a 
prohibio no concernente a bilhetes de loterias e a papeis ao portador 
que podem dar sorte. N. do trad. 
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um delicto de caracter inteiramente especial. Pune 
o passageiro ou marinheiro, que sem sciencia do 
capitão introduzir a bordo objectos próprios a pôr 
em risco o na^âo ou a carga, porque podem dar 
causa ao embargo ou ao confisco do navio ou da 
carga (contrabando fiscal ou contrabando de guerra); 
e manda applicar a mesma disposição ao capitão 
que assim proceder, sem sciencia do armador. 

A lei refere-se somente aos navios destinados 
á navegação maritima e ás pessoas taxativamente 
enumeradas Q) (terceiros podem ser punidos como 
cúmplices). O dolo deve comprehender a consciência 
do perigo. A consummação opera-se com o facto da 
introducção dos objectos a bordo. 

Penas : multa até 1.500 marcos ou encarcera-
mento até 2 annos. 

§ 146. — V. Receptação (real) 

LTTTEKATURA. — Villnow, Raub und JErpressung, Be
günstigung und Héhlerei, 1875 ; Gretoner, Begünstigung und 
Héhlerei in historischdogmatischer Darstellung, 1879 ; Merkel, 
H H., 3.°, 375, 4,», 419; Waldthausen, G A. 29.", 375; 
Hâlscliner, 2.", 859, 887. 

I. — E' no direito romano posterior (á parte a 
adio furti concepti para a condemnação no triplum) 
que encontramos qualificado de um modo indepen
dente o crimen receptatorum, isto é, de delinqüentes 
designados como pessimum genus hominum, sine quihus 
nemo latere diu potest (D., 47, 16); e nesse crime 
comprehendia-se tanto a occultaçâo de cousas obtidas 
por furto ou roubo como a occultaçâo do criminoso. 

(') Pappenheim propõe a seguinte redacção: «quem, sem 
sciencia do armador ou do afretador de um navio destinado á nave
gação marítima, introduzir a bordo objectos, que e t c . ) 
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A edade média allemã equiparou a occultação da 
cousa furtada ao furto, mas não considerou a rece-
ptação como crime sui generis. D'alii o silencio da 
Carolina na sua parte penal, comquanto mencione 
no art. 40, entre os indicies contra os que « auxi
liam ladrões e roubadores », o facto de «ter alguém 
parte ou quinhão scientemente e de modo perigoso 
em cousas furtadas ou roubadas ». 

No direito commum e na legislação que a tinha 
por base considerava-se ás mais das vezes a rece-
ptação, juntamente com o favorecimento, como caso 
de cumplicidade no crime praticado contra o patri
mônio (n'este sentido o Allg. Landrecht, mas não o 
direito prussiano de 1620, que qualificava a compra 
de cousas furtadas como delicto sui generis) (*). 

Os códigos deste século tentaram, de um lado, 
separar o favorecimento da receptação, e, de outro 
lado, assignar a ambos o logar que lhes compete no 
systema da parte especial. Esses esforços, insuffi-
cientemente apoiados pela sciencia sempre vacillante 
(sobretudo em relação á concepção do favorecimento) 
não conduziram até aqui ao fim desejado. O C. p. 
imp., apartando-se sem razão plausível do C. p. prus
siano, não só reunio o favorecimento e a receptação 
no mesmo capitulo, como os poz em intima, mas 
forçada união, creando a idéa hybrida e de todo 
mallograda da receptação simples (art. 258). Cumpre 
pelo contrario sustentar, como idéa capital na legisla
ção e na sciencia, que a receptação e o favoreci
mento devem occupar no systema logares inteiramente 
diversos, porquanto a receptação é crime contra o 
patrimônio, e o favorecimento é crime contra a ad
ministração da justiça (§ 181). 

II. — Segundo o art. 259, a receptação (real) 
consiste em que o agente, impellido por interesse 

(•) Ver o Cod. Phil., 1. 5, t. 60, g 5. ÍT. do trad. 
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próprio, occulta, compra, acceita em penhor, ou de 
outro modo obtém ou concorre para serem traspas-
sadas a outrem cousas que elle sabe ou deve saber, 
segundo as circumstancias, terem sido obtidas por 
uma acção punivel. A receptação (real) apresenta-se, 
pois, como manutenção e na maior parte dos casos 
ainda como segurança e aggravação de uma situação 
patrimonial contraria ao direito, accrescenta-se ao 
damno já efifectuado, o presuppõe sagundo o seu 
próprio conceito e coUoca a cousa gjibtrahida ainda 
mais longe do poder de dispor por parte do dono. 

1.° Objecto da receptação são as cousas obtidas 
por meio de uma « acção punivel » e portanto cousas 
(e não direitos) moveis ou não, alheias ou próprias. 
A receptação é possível em relação á caça que 
passou ao dominio do ladrão, ou em relação á cousa 
que o proprietário subtrahio a quem tinha o direito 
de detel-a. Mas objecto da receptação são somente 
as cousas mesmas que foram obtidas immediatamente 
pelo acto delictuoso, e não outras cousas que as 
substituíssem ou o producto que d'ellas procede i^). 
As cousas devem ser obtidas por meio de uma acção 
punivel, pouco importando que esta seja crime, de-
licto ou contravenção. O acto punivel pode ser offensa 
á propriedade ou qualquer outro delicto contra o 

C) A cousa pode pertencer ao auctor do facto delictuoso ou ao 
receptador mesmo. Assim o Trib. do Imp., dec. de 11 de Dezembro de 
1888, julgou íer-se dado receptação em um caso em que a cousa, dada 
em penhor, pertencia ao accusado, e fora obtida por sua mulher me
diante um acto punivel segundo o art. 289 do C. p. (tirada do penhor). 
— Deve haver relação causai entre a acção punivel e a obtenção da 
cousa por parte do delinqüente. Essa relação causai é interrompida, 
quando as cousas criminosamente obtidas são substituídas por outras. 
Não é pois objecto de receptação a cousa comprada com o dinheiro 
furtado, ou o producto em dinheiro da cousa furtada. Neste sentido a 
opinião commum. H". do íirad. 
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patrimônio, mas não é necessário que se dirija contra 
este; também as cousas que foram obtidas por meio 
de falsidade, homicidio, perjúrio etc, são objectos 
possiveis de receptação, 

E' necessário que a acção delictuosa tenha sido 
o meio pelo qual a cousa fora obtida. Tal acção 
deve, pois, preceder como facto consummado á rece-
ptação, deve já ter impresso na cousa a macula que 
a acompanha. Si o delicto de desvio só se opera pela 
venda da cousa, o comprador não é receptador, mas 
cúmplice {"). Si a cousa foi obtida por meio de um 
delicto, cujo processo dependa de queixa, cumpre 
ter em vista a importância da queixa como requisito 
processual (§ 44). Não sendo dada a queixa ou sendo 
retirada a queixa dada, não deixa de haver um acto 
delictuoso, embora não se possa instaurar ou conti
nuar o respectivo processo; podem, pois, ser objecto 
de receptação as cousas obtidas por meio de tal acto. 
Si a acção (principal) foi praticada por um indivíduo 
sem imputabilidade, como tal acção não é K punivel», 
não pode dar-se receptação, mas é possível que se 
dê o delicto de desvio Q). Uma circumstãncia pes-

C) E ' íambem necessário que a cousa já existisse ao tempo do 
delicto em virtude do qual foi obtida; d'onde se corclue que as cousas, 
não obtidas, mas produzidas por um acto delictuoso, não são objecto 
de receptação. IT. do trad. 

(1) Isto é também verdade dos impuberes (ver o g 37, nota 2). 
Egualmente Binding, Normen, 2?, 572, Geyer, 2.°, 77, Herbst, G A., 
20.°, 120, V. Meyer, 759. C(mtrà, Olsbausen, % 269, 3.", e íambem a 
dec. do Trib. do Imp. de 6 de Junho de 83, 6.°, 336, e a de 17 de 
Dezembro de 88, 18.", 298 C*). 

(*) A questão versa sobre saber si pode dar-se receptação, quando 
a acção principal foi praticada por um menor de 12 annos que, apezar 
de sua malicia, não incorre em responsabilidade criminal em virtude 
do disposto no art. 55 do C. p. De accôrdo com a jurisprudência do 
tribunal superior da Prússia, o Trib. do Imp. tem decidido mais de 
uma vez no sentido affirmativo. K. do trad. 

T. II 22 
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soai «xclusiva de pena, pelo contrario, não é incom
patível com a idéa da receptação (por exemplo, furto 
entre cônjuges, § 43, II). 

Basta fazer certo na sentença que a cousa foi 
obtida por uma « acção punivel »; não é necessária 
uma designação mais precisa da acção. 

A cousa não é obtida «mediante uma acção pu
nivel», quando a acção, pela qual a cousa foi obtida, 
é considerada em si punivel, mas não em relação á 
acquisição da cousa, isto é, quando o agente adqui
ria pela acção a propriedade da cousa. Isto pro
cede a respeito da mendicidade, da prostituição, do 
contrabando, do exercício da caça por pessoa com
petente, durante o tempo em que é vedado caçar. 
A esta mesma conclujáo nos leva a consideração 
de que é da essência da receptação a manutenção 
de uma situação patrimonial iUegal, o que em taes 
casos não se dá (*). 

2." — A acção consiste em que o receptador 
subtrae a cousa, ainda mais do que ella se achava 
subtrabida, ao poder de dispor de quem de direito, 
difl&cuita ou torna impossível o restabelecimento 
desse poder. 

A lei menciona taxativamente no art. 259 os 

(e) A receptação suppõe um viiium rd, que consiste em ter 
sido a coúsa obtida por uma «acção punivel ». A doutrina restringe 
á lettra da lei para exceptuar os casos em que, apezar de ser punivel 
o meio empregado para a obtenção, todavia o delinqüente adquire á 
propriedade da cousa, isto é, fal-a sua de um modo materialmente 
conforme ao direito e não apenas de um modo formal e sujeito á 
impugnação. Assim a prostituição é (em certas condições) punivel, e 
também o é a mendicidade, mas a prostituta faz seu o salário que lhe 
pagam, o mendigo a esmola que lhe dão; as cousas d'este modo 
obtidas não podem ser objecto de receptação, pois não ha uma si
tuação patrimonial illegal, que a receptação venha manter. Não es
taria no mesmo caso a cousa obtida por burla. N. do trad. 
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actos que se comprehendem nesta idéa. Enumera--: 
a) a occultação, que difficulta ou torna impossível 
ao titular do direito achar a cousa (por exemplo, 
a transformação do metal furtado) ; h) o obter a; 
cousa por compra, penhor, ou por outro meio, em 
virtude do qual o receptador receba do autor o 
poder de dispor, c) o concorrer para a transferencia 
da cousa a outrem (isto é, somente a alienação 
econômica por venda, troca, apeamento, etc), em
bora a transferencia não se opere. Cumpre notar 
que na expressão ohter também se deve entender 
comprehendido o goso material (comer, beber) da 
cousa obtida, comtanto que o consumidor tenha de 
facto obtido o poder de dispor. 

3.°—A receptação deve operar-se no interesse 
próprio (não necessariamente illegal) do receptador. 
Não é necessário que o proveito seja pecuniário 
(̂  107, nota 6). Si a intenção é favorecer o 
autor da acção delictuosa, não se pôde admittir a 
existência de receptação (real). 

4.° — A receptação pôde ser commettida dolosa 
ou culposamente. 

a) O dolo consiste em que o agente tem con
sciência da importância da acção, como causa; elle 
deve saber, não só que occulta, vende cousas, etc, 
senão também que essas cousas foram obtidas por 
uma acção punivel. Não se pôde porém exigir o 
conhecimento de tal acção segundo sua espécie e 
suas circumstancias. 

b) Também a receptação culposa é punivel, 
Mas, por um lado, toda culpa não incide na lei; 
e, por outro lado, incide na lei, não só a culpa lata, 
senão também este caso inteiramente determinado 
do procedimento culposo, isto é, quando o agente 
« deve saber, segundo as circumstancias, que a cousa 
foi obtida por uma acção punivel ». A culpa deve 
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pois, referir-se justamente á procedência da cousa 
receptada f ) . 

5.° — A receptação consumma-se, desde que é 
praticado um dos actos enumerados pela lei, desde 
que a cousa dá um novo passo para além do alcance 
do titular do direito. Si A comprou em França, no 
1.** de Janeiro, uma cousa furtada e a vendeu na Alle-
manha no 1.° de Julho, só pôde ser responsabilisado 
em razão da compra e não em razão da venda. Outras 
pessoas porém, podem, a respeito da mesma cousa, 
fazer-se culpadas de uma receptação ulterior. {^) 

(*) Vêr o § 41. Ver egualmente v. Meyer, 761, Seuffert, Z. 
14.°, 593. A opinião dominaúte vê nas palavras em questão uma 
regra sobre a prova do dolo (e portanto uma irrefragavel presumpção 
de culpa). Neste sentido a dec. do Trib. do Imp. de 29 de Setembro 
de 81, 2.°, 85 e Olshauscn, g 259, 21. Exigem dolo indeterminado 
Schütze, 461, nota 14, v. Schwartze, G S., 23.°, 394, Waldthausen, 
Q A. 29.°, 408. E ' necessário que haja culpa lata, segundo Merkel, 
H H., 4.°, 430, e a dec. do" Trib. do Imp. de 28 de Abril de 80, 
2.°, 140. Basta qualquer culpa, segundo v. Buri, G S., 20, 51. 
Geyer, 1.°, 118, Merkel, 327. 

(') Cada um dos actos enumerados no art. 259 do C. p. opera 
a consummação da receptação, de modo que a pratica de um outro acto 
relativo á mesma cousa — por exemplo, traspassar a cousa a outrem 
depois de tel-a occulto, — não constitue uma nova receptação (neste 
sentido a jurisprudência do Trib. do Imp.) Isto porém entende-se 
de quem já se fez culpado da receptação e não do terceiro que adquire 
a cousa ou pratica alguns dos actos enumerados na lei, conhecendo 
ou devendo conhecer o vitium rei inkoerens. E ' controvertida a 
questão de saber si esse vicio fica expurgado, quando alguém adquire 
a posse da cousa bona fde. Essa questão, diz Olshausen (1. c , 18), 
deve ser resolvida negativamente, poisque a situação patrimonial 
illegal creada pelo delicto não deixa de existir em razão da boa fé de 
um dos adquirentes da cousa, comquanto este, por falta do elemento 
subjectivo, não seja culpado de receptação (também neste sentido o 
Trib. do Imp., bem como Geyer, Merkel, Hâlschner, Binding etc.); 
contra, Oppenhoflf, Schwartze, Villnow. N. do trad. 
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6.° — A autoria e a cumplicidade regem-se 
pelos principies geraes. 

Como a receptação não é cumplicidade e sim 
delicto sui generis, dever-se-hia considerar possivel 
dar-se cumplicidade punivel por parte de quem se 
envolveu no crime que precede a receptação ('); 
mas a occultação e a alienação da cousa pelo pri
meiro autor e seus cúmplices apparecem, em todos 
os casos de apropriação illegal, como realisaçao de 
uma circumstancia essencial á idéa do crime que 
antecede a receptação e portanto como actos isentos 
de pena (ver o § 55, II , 4 h). 

III . — Espécies. 
I.° — Receptação simples (art. 259). Pena, en-

carceramento. 
2.°— Receptação profissional ou habitual (§ 55). 

Pena, reclusão até 10 annos. 
3.° — Receptação em segunda reincidência 

(art. 261). Penas : 
a) Reclusão por tempo não inferior a 2 annos 

(occorrendo circumstancias attenuantes, encarcera-
mento por tempo não inferior a 1 anno), quando 
a ultima acção concerne a um furto qualificado 
(art. 243), a um roubo ou crime equiparado ao 
roubo (furto e extorsão equiparados ao roubo); mas 
o receptador deve saber que o crime antecedente á 
receptação tem tal caracter. 

h) Em todos os outros casos reclusão até 10 
annos ; occorrendo circumstancias attenuantes, encar-
ceramento por tempo não inferior a 3 mezes. 

No tocante ás condemnações anteriores tanto 
vale a receptação própria como a imprópria (art. 258). 
Quanto ao mais ver o § 57, I. 

(') Neste sentido a opinião commum, por exemplo, Olshausen, 
I 259, 27. Ver também o § 181. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



542 TEATADO DE DIEÉITO PENAL 

Em todos os casos (1 a 3), a perda dos di
reitos civicos pôde ser pronunciada coiijuiictainente 
com a pena de encarceramento imposta em razão de 
receptação; bem como pôde ser pronunciada a su
jeição á vigilância policial por occasião de cada con-
demnação em razão deste delicto (art. 262). 

4.' — O art. 370j n. 3, do C p . qualifica um 
facto análogo á receptação : « incorre em multa até 
150 marcos ou em detenção quem compra ou re
cebe em penhor de um official ou soldado das forças 
de terra ou mar peças de uniforme ou de equipa
mento, sem permissão por escripto do respectivo 
commandante ». Incorre também em pena o dono 
que as vende ou dá em penhor. Deve-se admittir 
(de accordo com o art. 73) que se dá receptação, 
quando os objectos não pertencem a quem os vende 
ou empenha. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO V 

Crimes que se caracterisam pelo meio empregado 
para o commettimento 

I. — OS CRDHES DE PERIGO COHMUM DÂ 

LEGISLAÇÃO mPERIAL 

§ 147. — Considerações geraes 

LiTTBRATüEÀ. — Schaper, H H, 3." 859 ; Hálschner, 
2.", 593 ; Siebenhaar, Z, 4, 245; Eotering, GA, 31." 266; 
as obras mencionadas no § 28 sobre a idéa de perigo. 

I. — O C p . imp., ad instar do C. p. saxonio 
de 1838, reunio no capitulo 27 da 2.' parte um 
grande numero de acções delictuosas sob a denomi
nação de « crimes e delictos de perigo commum ». 
Taes acções caracterisam-se em geral por esta cir-
cumstancia— suscitam um perigo commum; mas um 
exame mais acurado da matéria mostra que, de um 
lado, ellas correspondem a esse caracteristico de um 
modo essencialmente diverso, bem como que o mesmo 
caracteristico se encontra em outras acções não com-
prehendidas neste capitulo (por exemplo, a contra
venção definida no art. 366, n. 2 a). A denominação 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



344 TEATADO DE DIEEITO PENAL 

— crimes e delictos de perigo commum — só tem, 
pois, um objecto seguramente determinado, adoptan-
do-se de um modo incondicional a linguagem da lei. 
Assim razões praticas recommendam, de um lado, 
que se restrinja a referida denominação aos casos 
contemplados no cap. 27 do C, e de outro lado, 
que ella se applique a todos esses casos. 

II. — Não é possível, como fica dito, uma con
cepção uniforme de todos os crimes qae pertencem 
a esta categoria; mas bem podemos determinar o 
caracter do grupo, partindo dos casos typicos. Como 
taes, apresentam-se os crimes de incêndio e de inun
dação. Elles assignalam-se como um desencadea-
mento de forças naturaes (a que aliás cabe papel 
preponderante no serviço de fins humanos) para a 
realisação de commettiraentos hostis á sociedade e 
á humanidade (§ 43). 

Quem solta as cadeias a forças naturaes, não 
pôde traçar os limites onde ellas se deterão, e medir 
as conseqüências que a própria acção acarretará 
comsigo: as forças naturaes desencadeadas zombam 
do poder e do previsão individuaes. Desse iUimi-
tado e desse incommensuravel resulta a idéa de pe
rigo commum, que serve de vinculo ás disposições 
contidas no capitulo 27 do C. p. A mesma consi
deração explica também o facto histórico de que a 
extensão e o objecto deste grupo de crimes varia 
e augmenta com as invenções e os descobrimentos 
humanos. 

III . — A idéa de perigo commum exige: 
1." — Que se dê perigo no sentido desenvol

vido á p. 195. 
2.° — Que corram perigo, de um lado, o corpo 

ou a vida, e, de outro, a fortuna, mas não os outros 
bens jurídicos do indivíduo ou da coUectividade. Não 
conforma-se com a linguagem usual da lei assignalar 
também como delictos de perigo commum, por exem-

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOS CKIMES DE PEEIGO COMMUM 345 

pio, OS de imprensa, comquanto esta designação 
seja lógica e juridicamente muito apropriada. 

3." — Que se dê perigo commum, isto é, uma 
situação, em que não é simplesmente uma única 
pessoa investida dos bens mencionados ou nâo são 
somente varias pessoas investidas de taes bens e 
determinadas quanto ao numero e á individualidade 
que correm perigo, mas um circulo não limitado de 
pessoas individualmente não determinadas. Deve-se, 
pois, admittir que se dá perigo para o corpo ou para 
a vida, quando é certo que a oíFensa ameaça so
mente uma pessoa ou um numero limitado de pes
soas, mas essas pessoas não podem ser individual
mente determinadas. Si se trata de perigo commum 
para a propriedade alheia, esta definição precisa de 
uma modificação; perigo commum significa neste 
caso o perigo a que fica exposto um circulo não li
mitado de cousas individualmente não determinadas, 
embora pertençam a um só proprietário. 

De dois modos o legislador utilisou-se desta 
circumstancia para a formação das diversas figuras 
criminaes. 

a) A respeito de certos crimes o legislador teve 
em vista na comminação penal a qualidade ordinária 
da acção, embora essa qualidade não se verifique no 
caso dado; o perigo conhnum não é então caracter 
essencial da idéa, a acção também não é consequen
temente crime que consiste no perigo, mas é injusto 
policial (§ 31, nota 4). Exemplo, o incêndio (quando 
este não é, como damno real, crime que consiste na 
offensa de um bem juridico). 

ò) Em outros casos, como na inundação, o le
gislador considera o perigo commum como caracter 
essencial da idéa, e assim a occurrencia desta cir
cumstancia no caso dado é condição indispensável 
para que seja possivel a condemnação ou punição. 
Na applicação das diversas figuras criminaes em 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



346 TRATADO DE DIREITO PBNALr 

questão cumpre ter em attenção esta variante no 
modo por que o legislador se utilisou da circum-
stancia do perigo commum (*). 

§ 148. — I. Incêndio e inundação 

LiTTEBATURA. V. Wâcliter, De crimine incendii. 1833; 
Osenbrüggen, Bie Branãstiftung, 1854; U"'""aTin, G S, 30, 
589 ; Wanjek, G S, 31, 1; Hàlschner, 1.", 606 ; Gantier, 
Étude sur le crime dHncenãie, 1884 ; Pape, Yersuch unã 
VoUenduTig hei der Brandstiftung, diss. 1889. — Günther, 
1." 12; Brunner 2.°, 654. —Ver também v. Spesshardt, 
Yeraicherungsbetrug. 1885. 

I. — Historia. O incêndio é o mais antigo dos 
crimes de perigo commum. Já as 12 taboas prescre
viam (1. 9 D. 47, 9) : « qui sedes acervumve fru-
menti juxta domum positum combusserit, vinctus 
verberatus igni necari jubetur ». Entretanto é duvi
doso podermos aííimar que no direito romano existia 
o crime de incêndio como crime sui generis. A lei 
Cornelia contemplou entre os casos de bomicidio o 
facto de incendiar para matar (§ 81), e no periodo 
imperial o direito mal foi além desta concepção, 
comquanto se individualisasse (1. 28, D. 48, 19) o 

(*) Os motivos do C. p. ali. declaram que no capitulo 27 
acham-se reunidos crimes e delictos, « cuja pratica suscita a pro
babilidade de um perigo commum para pessoas ou para cousas». 
Entretanto s<5 nos arts. 312 e 314 (inundação) o legislador incluio 
o perigo commum como circumstancia constitutiva do delicto. Os 
demais delictos não exigem perigo in concreto, caracterisam-se por 
um perigo in abstracto, isto é, a juizo do legislador, são actos 
de natureza a produzir tal perigo ordinariamente, embora não o pro
duzam no caso dado. Por outros termos, pertencem á categoria do in-
juste policial, ao passo que os delictos dos arts. 312 e 314 são crimes 
de periclitação propriamente ditos, pois consistem antes em eompro-
meíier do que em lesar bens jurídicos. N. do trad. 
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incêndio ateado no interior da cidade em casa ou 
villa, bem como fossem punidos com pena extra
ordinária os (c messium per dolum incensores vi-
nearum olivarumque », e finalmente chamasse tam
bém a attenção do legislador, pelo menos em certo 
sentido (§ 35, nota 2), o incêndio culposo. O direito 
allemão, que em todos os tempos considerou o in
cêndio como crime independente, distinguia os se
guintes casos : o incêndio ateado secreta, furtiva
mente, o denominado Mordhrand, e o incêndio pu
blicamente (violentamente) ateado {Waldbrand). O 
espelho da Saxonia dispunha ainda (II, 3, 4 e 5): 
« o -autor de um Mordhrand soffrerá o supplicio da 
roda; a quem queimar um homem sem Mordhrand 
cortar-se-ha a cabeça » ; ao passo que as fontes da 
AUemanha superior comminavam ás mais das vezes 
a morte pelo fogo ("). 

A Carolina, art. 125, contentou-se com esta 
lacônica disposição : « os incendiarios perversos serão 
justiçados com a morte pelo fogo ». O direito commum, 
apezar da impugnação de Carpsov (o direito aus
tríaco de 1768, entre outros, o acompanhou) adoptou 
a distincção entre o incêndio simples e o qualificado 
{Mordhrand), comquanto os extremasse de um modo 
vacillante (como o direito hamburguez de 1603, o 
prussiano de 1620, o austriaco de 1696); mas foi-se 
accentuando cada vez mais o ponto de vista do pe
rigo commum (Engau, Koch, Bõhmer, — « contra se-
curitarem publicam, ignis periculosa ») (̂ ). Também 

(») o facto de atear um incêndio secretamente á noite era desi
gnado na edade média, como Mordhrand, Nachtbrand ou Mordnachtbrand, 
e contrapunha-se ao Waldbrand, ao incêndio ateado de dia violenta
mente, em publica faida (Brunner, Rechtsges., 2." 655, Schütze, 
Lehrb., § 103). N. do trad. 

(') Sobre a morte pelo fogo do incendiario ver Günther, 2.« 37. 
Esta pena foi executada ainda em 1804 em Eisenach. 
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a nova legislação apresenta notáveis vacillações, que 
se manifestam principalmente no modo de applicar 
a idéa de perigo commum (^). 

II. — Conceito do crime de incêndio. 
Crime de incêndio — a lei não o define — é a 

destruição total ou parcial de um ohjecto por combustão, 
e portanto, pelo calor que a força natural e desen
cadeada do fogo produz. Distingue-se do damno 
real pela circumstancia do perigo commum. Mas 
nem todo damno de perigo commum por incêndio é 
crime de incêndio no sentido da lei. Esta enumera 
taxativamente os casos de incêndio de perigo commum 
e desfarte resolve, uma vez por todas, a questão 
de saber si no caso dado occorre ou não aquella 
circumstancia (^). 

O incêndio consumma-se, logo. que não somente 
põe-se fogo á matéria inflammavel, como também o 
fogo atea-se, isto é, vae além da matéria inflam
mavel, de modo que, ainda mesmo retirada esta, é 
possível a continuação do abrasamento por si mesmo. 
Não é necessário que se formem chammas ; a carboni-
sação progressiva, a continuada combustão basta. 

O arrependimento eíFectivo (§ 75) é admittido 
como circumstancia extinctiva de pena (C. p. art. 310; 
não assim o cod. prussiano de 1851) e foi ampliado 
da tentativa á consummação (não assim o art. 46 do 
C. p.). Dá-se o arrependimento eíFectivo, quando o 
agente extingue o incêndio antes que este tenha 

{^) Segundo o antigo direito portuguez, o incêndio culposo era 
um caso de damno aggravado (Ord. PMl., 1. 5, t, 86, §^ 4 e 6), e 
ao incêndio doloso applicava-se o direito romano. O nosso C. p. vi
gente trata o incêndio ora como mera aggravante (art. 39, § 3), era 
como circumstancia elementar (art. 294), ora como crime sui generis 
(arts. 136 a 142, 146 a 148). N. do trad. 

(*) Devem ser, pois, applicadas as disposições penaes sobre o 
damno real, quando forem mais rigorosas (C. p., art. 73). 
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sido descoberto e tenha resultado outro damno além 
da simples combustão do objecto destinado a servir 
de foco ao incêndio. Que se faz mister a própria 
actividade do agente resulta tanto da letra como do 
fim da disposição. São, porém, indiíFer entes os meios 
de que o agente se serve para a extincção do in
cêndio ; a invocação de auxilio estranho não obsta 
a applicação do art. 310. Como trata-se de uma 
circumstancia extinctiva de pena, esta circumstancia 
aproveita a todo co-delinquente — autor, instigador 
ou cúmplice — em cuja pessoa occorre, mas somente 
por esses pôde ser invocada (§ 74, I I ) . 

III . — Espécies. 
1.° — O incêndio doloso com perigo commum 

(abstracto) para a vida. 
Caso simples (art. 306). Dá-se quando é posto 

fogo: 
a) a um edifício destinado a reuniões reli

giosas (§ 126); 
b) a um edifício, embarcação ou cabana que 

sirva de habitação (§ 117, nota 2.\ sejam ou não 
para isto destinados, e não sirvam de habitação 
somente aos agentes), embora no momento do facto 
nenhuma pessoa ahi se achasse ; 

c) a um logar que sirva temporariamente para 
a assistência de pessoas, si o fogo foi posto ao 
tempo em que pessoas costumavam ahi assistir, 
embora no momento do facto nenhuma pessoa ahi 
se achasse {"). 

(«) o caso sob a letra c pede como objecto um logar onde 
pessoas costumam assistir ou deter-se temporariamente, embora não 
sirva de habitação, o que comprehende theatros, escolas, fabricas, 
tribunaes de justiça, minas, diligencias postaes etc. Neste como no caso 
da letra b, é indifferente que no momento do facto pessoas se achem 
presentes, porque o perigo commum que caracterisa o delicto é um 
mero perigo abstracto e não uma circumstancia constitutiva. N. do trad. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



350 TEATADO DE DIREITO PENAL 

O dolo do agente deve versar sobre as cir-
cumstancias características assignaladas nos ns. 1 a 3. 

Caso qualificado (art. 307). Occorre o caso qua
lificado : 

a) quando o incêndio deu causa á morte de 
uma pessoa que, na occasião do fogo, se achava 
em um dos logares incendiados ('). Não é neces
sário que haja dolo ou culpa do agente em relação 
a esse resultado. 

h) Quando o agente ateou o incêndio na in
tenção (equivalente a motivo) de facilitar um assas
sinato ou roubo (portanto nos termos do art. 249 
a 251, e não nos termos do art. 252 ou 255), ou 
de provocar uma sedição. A realisação da intenção 
constitue uma -acção nova e independente (^). 

c) Quando o incendiario, tendo em vista im
pedir ou difficultar a extincção do fogo, afasta ou 
inutilisa apparelhos próprios para a extincção de 
incêndio [). Não se comprehende nesta disposição 
o facto de embriagar bombeiros, de deixar escoar-se 
a água etc. 

Penas : reclusão por tempo não inferior a 
10 annos ou reclusão perpetua. 

No caso sob a a tentativa é possivel, quando 
a acção incompleta ou falha deu causa á morte do 

O A presença no logar (conhecida do agente) ao tempo do 
facto deve ter sido a causa da morte que se seguio. Isto succede, por 
exemple, quando uma das pessoas presentes morre de terror ou por 
ter saltado pela janella etc. ; mas não quando àlguem, tentando 
apagar o incêndio, salvar pessoas ou cousas (actos que depois do facto 
o levaram ou fizeram voltar ao logar), encontra a morte. 

í^) Ver a regra estabelecida pelo autor no | 50, I I , 4 h. 
TS. do trad. 

(«) Antes ou depois do incêndio (Hâlschner, Olshausen). 
N . do trad. 
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modo qualificado pela lei; e no caso sob e, quando 
o incêndio não foi além da phase da tentativa. 

2° — Incêndio doloso com perigo commum (ab-
stracto) para a propriedade ou a vida (C.p.,art. 308), 
Dá-se, quando é posto fogo a edifícios, embarcações, 
cabanas, armazéns, provisões de mercadorias depo
sitadas em praças publicas para este fim destinadas, 
provisões de productos agrícolas ou de materiaes 
de construcção ou de combustíveis, searas, florestas 
ou turfeiras (*), e esses objectos 

a) pertencem a estranhos (é o denominado 
«incêndio immediato»). Deve-se pois admittir a im
punidade, não só quando o dono presta o seu con
sentimento, como quando o fogo é posto em cousas 
sem dono, por exemplo, edifícios abandonados (não 
se dando tentativa impossível). 

ò) Ou pertencem ao incendiario, uma vez que 
as cousas incendiadas, por sua natureza e situação, 
sejam próprias a communicar o fogo a um dos 
edifícios ou logares designados no art. 310, n. 1 e 3, 
ou a um dos objectos pertencentes a outrem acima 
declarados («incêndio mediato»). 

Penas : reclusão até 10 annos ; occorrendo cir-
cumstancias attenuantes, encarceramento por tempo 
não inferior a 6 mezes. 

3.°—O incêndio culposo (art. 309) é somente 
punivel, quando o incêndio pertence ao numero 
daquelles que a lei designa nos arts. 306 e 308. 

(*) As embarcações e eabanas não devem ser inteiramente insi
gnificantes quanto ao seu valor e tamanho (^ 130, nota 6). A idéa 
de provisões exige, de um lado, que ellas tenham uma certa impor
tância e, de outro, que se destinem a uma applicação futura. Na ex
pressão floresta comprehende-se não só a madeira como também tudo 
o que cobre o solo, como o matto, o musgo, as folhas; não está 
comprehendida porém a charneca. 
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Penas : encarceramento até um anno ou multa 
até 900 marcos; si o incêndio deu causa á morte de 
uma pessoa, encarceramento de um mez até 3 annos. 

Accessoriamente á reclusão, pode em todos os 
casos de incêndio ser autorisada a vigilância po
licial (art. 325). 

4." — Ao incêndio é equiparada (art. 311) a 
destruição total ou parcial de um objecto qualquer 
por meio de pólvora ou de outras substancias ex
plosivas. O art. 310 do C. p. (attenta a sua col-
locação) não tem aqui applicação (^). 

IV.— A inundação. 
Ao passo que o Cod. romano no titulo « De 

Nili aggeribus rumpendis » (9, 38), e varias orde-
nanças locaes da edade média sobre diques, encer
ravam disposições concernentes a inundações pro-
positaes, não se encontram disposições análogas, 
quer na Carolina, quer no direito commum. Uma 
ou outra vez (como no direito do Palatinado de 
1585) é a inundação tratada nas leis territoriaes 
como crime sui rjeneris. Só a nova legislação (já o 
Allg. Landrecht prussiano, art. 1571, o tinha feito), 
tendo em attenção o perigo commum, coUocou a 
inundação ao lado do desencadeamento da força 
natural do fogo. 

Inundação — a lei não a define — é o desen
cadeamento da força natural d'água. Para a idéa da 

(*) Ver o ^155 . Matérias explosivas são aqucUas, cuja ex
plosão produz uma violenta distensão de fluidos ou gazes e desfarte 
a destruição do seu envolucro. Matérias que explodem de outro modo 
que não por inflammação, não pertencem a esta categoria (como o vapor 
d'agua). Ver a dec. do Trib. do Imp. de 21 de Janeiro de 92, 22.o, 304. 
Numerosas comrainações contra actos que expõem a perigo de fogo, 
encerra o cap. 29 do C. p. (os arts. 367, ns. 4 a 6, 368, ns. 3 a 8, 
369, n. 3). 
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inundação não basta porem qualquer enchente ou 
transbordamento; é necessário que nao esteja mais 
no poder do agente dominar a força natural, cujo 
desprendimento provocara. Assim o C. p. incluio a 
característica do perigo commum na idéa da inun
dação. Deve pois a culpa do agente (dolo ou culpa 
propriamente dita) comprehender também esta cir-
cumstancia el'^mentar (^). 

Espécies. 
1."— Inundação dolosa. 
a) Com perigo commum (no caso dado) para 

a vida humana (art. 312). Penas: reclusão por 
tempo não inferior a 3 annos; si a inundação causou 
a morte de uma pessoa (embora não fosse por 
submersão), reclusão por tempo não inferior a 10 
annos ou reclusão perpetua. A tentativa do caso 
qualificado é, dadas as condições já conhecidas 
(§ 4õj nota 8), possível. 

h) Com perigo commum (no caso dado) para a 
propriedade (§ 313). Penas: reclusão; si o agente 
não tinha outra intenção (no sentido estricto) senão 
proteger a sua propriedade, encarceramento por 
tempo não inferior a um anno Ç). 

2.°— Inundação culposa (art. 314) com perigo 
commum (no caso dado) para a vida ou a proprie
dade. Penas : encarceramento até um anno; si a 
inundação causou a morte de uma pessoa, encarce
ramento de um mez até 3 annos. 

Accessoriamente á reclusão pôde ser autorisada 
a vigilância policial (art. 325). 

C) De accordo Binding, Norn),en, 2.", õ80, Hâlschner, 2.», 638, 
V. Meyer, 913; divergente Olshausen, g 312, 5, em razão da collocação 
do advérbio dolosamente; mas elle mesmo reconhece a insuficiência 
de sua doutrina. 

(') A acção conserva o canactcr do crime. Contra, v. Meyer, 
44, Olshansen, ? 313, a, 

T. II 23 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



354 TEATADO DE DIREITO PENAL 

§ 149.— II. Crimes e delictos contra as vias-
ferreas e telegraphos 

LiTTERATURA. — Müller, Düs Verbrechen (jegen die 
mnfpriélle Intcqrifni der Eücnhohven, 1846; Me\'eS; G S, 
2«.°, 167 e 242 ; IlJilscbnei-, 2.", 641; Loock, Der fttrof-
reehiliche Schntz der EiHenhahnen im DrnUiJicn Eeich, 1883 
(Mouograpliias do Kriminal. Scvvmcrr, 3.", 2). Snppor, 
Das deutsche Eisenbnhmíra/recJit, diss. 1893 — Dambach, 
GS., 23.°, 241 : o mesmo, Das Tdef/rapJmi.<itrafrefM, 1872 — 
Lauterbach, Die Slrafbarlceit der Bescliããigunç/ unterseeischer 
TelegraphenJcabel auf hoher See, diss. 18b9 ; Dambacli, 
HV, 3.°, 337 ; Sfcengleiu, NG, 299. Os materiaes coneer-
cernentes á lei complementar de 1891 acham-se impressos 
na GA., 39.°. 29. 

I.— Pôr em perigo o transporte por via-ferrea. 
A protecção que o direito penal dispensa ao trafego 
em geral tem acompanhado pari-passii o desenA''olvi-
mento das vias-ferreas. A idéa de via-ferrea deve 
ser tomada no sentido já explicado (§ 126, nota 4.*) 
('). Aqui pouco importa que a via-ferrea seja des
tinada .a fins públicos ou privados (as vias-ferreas 
de fabricas, minas etc) , e egualmente que já se 
ache aberta ou não ao trafego publico. Transporte 
significa o trafego na linha em geral, e nao ura 
trem individual e determinado; mas o trafego so
mente se dá, quando opera-se do modo correspon
dente á idéa de via-ferrea, isto é, por forças naturaes 
mortas (inclusive o movimento de carros mediante 
utilisação de diíferenças de superfície) e sobre trilhos 
fixos. Não está neste caso o transporte que tem 
por motor a força animal ou humana (carro de 
manivella). 

O De necnrdo ne?ta parte Lonck, 158; Stooss porém inclue 
também as rias-ferreas servidas por aniinacs. 
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A' parte uma única excepção, o C. p. somente 
pune o facto de comprometter-se o transporte por 
via-férrea, quando tal facto é commettido a) me
diante damnificação da estrada, do material rodante 
ou outros accessorios da TÍa-ferrea, ou b) pondo-se 
obstáculos na linha por meio de falsos signaes ou 
de outro modo. 

Para a consummaçuo é necessário que, no caso 
dado, se tenha de facto posto em perigo o transito, 
mas não que tenha havido perigo commum para a 
vida ou para o patrimônio, perigo que aliás sempre 
acompanha aquelle C). 

Em relação á illegalidade prevalecem os prin
cípios geraes. A extrema necessidade, o desempenho 
de um dever of&cial etc. a exclue. Aqui, como em 
outros casos, não é necessária a consciência da 
illegalidade. 

Quanto ás penas o Cod. distingue : 
a) o perigo causado dolosamente (art, 315). 

Penas : reclusão até 10 annos; no caso de grave 
ofFensa physica (art. 224), reclusão por tempo não 
inferior a 5 annos; no caso de morte, reclusão por 
tempo não inferior a 10 annos ou reclusão perpetua. 

(») o transporte por via-fenea é posto em perigo, quando, 
segundo as circumstancias do caso, occorre o fundado receio de que a 
utilisação da estrada de ferro para os fins que lhe são próprios, o tra
fego pela linha seja prejudicado, emhora o receio não provenha do 
perigo imminente de um determinado transporte. Assim, por exemplo, 
o transporte ou transito em geral é posto em perigo, quando, sem 
conhecimento da administração, tiram-se os trilhos de uma linha em 
exploração, pois, ainda que o primeiro trem ordinário s6 muito pos
teriormente tenha de passar pelo logar damniflcado, de modo que seja 
provável descobrir-se em tempo o facto e evitar-se o prigo do alludido 
trem, não deixa por isso de ter sido posto em perigo o trafego como 
tal, o qual pôde naturalmente dar occasião á expedição de trens extra
ordinários etc. (Olshausen, ^ 315, 7). N. do trad. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



356 TRATADO DE DIREITO PENAL 

Pôde ser autorisada a vigilância policial (art. 325). 
A tentativa rege-se segundo os• princijjios geraes, 

O dolo deve oomprehender não só o damno da 
via-ferrea etc, senão também o perigo do transporte. 

2.°— O perigo culposamente causado (art. 316). 
Penas : encarceramento até um anno ; no caso 

de morte encarceramento de um mez até 3 annos. 
A culpa deve referir-se ao perigo do transporte, ao 
passo que o acto que dá causa (damno da estrada 
etc) , pôde operar-se dolosa ou culposamente C"). 

A pena declarada sob o n. 2 é applicavel aos 
conductores e a outras pessoas encarregadas da 
inspecção e do movimento da linha que, descurando 
os deveres que lhes incumbem, comprometterem a 
segurança do transporte. Não é pois necessário 
que o perigo resulte do damno da estrada etc. Em 
relação á culpa, procede o que se disse acima : ella 
deve referir-se ao perigo do transporte, ao passo 
que a falta de exacção no cumprimento dos deveres 
pôde ser dolosa ou culposa (-). 

C") o perigo pode ser provocado culposamente, não só quando 
o acto que o provoca (damno da estrada, collocação de obstáculos) é 
praticado culposamente, senão também quando o é dolosamente (por 
exemplo, um damno proposital, mas sem previsão do resultado relati
vamente ao perigo do transito). N. do trad. 

(*) líão assim a opinião commum, que faz abstracção de toda 
culpa, porquanto o que decide, como em todo delicto por omissão, é 
o ponto de vista policial. No mesmo sentido também Finger, Begriff 
der Gefa.hr, 48, nota 1.», Loock, 203, Olshausen, l 316, 5 (vêr porém 
o g 3.5, nota 4), a dec. do Trib. do Imp. de 18 de Maio de 85, 12.°, 
203. Outros, como H.alschner, 2.°, 648, contemplam a violação cul
posa do dever. Correctamente Geyer, 2, 116. Segundo a dec. do 
Trib. do Imp. de 9 de Outubro de 91, 22.°, 163, a falta de exacção 
deve ser dolosa ou culposa, mas não é necessário [que o perigo do 
transporte fosse previsível (•=). 

{") A questão versa sobre sabor se basta que haja uma relação 
causai entre a violação do dever (dolosa ou culposa), por parte do 
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I I . — Impedir ou comprometter o serviço de 
um telesraplio destinado a fins públicos. (Lei de 
13 de Maio de 1891). 

Telegrapho é o apparelho permanente (electrico, 
óptico e tc ) , que transmitte a communicação por 
elle expedida, nfio na sua fórma primitiva, mas por 
meio de reproducção C^). Pouco importa que o 
telegrapho seja terrestre, subterrâneo ou submarino. 
O art. 31"8 da lei de 1891 equipara expressamente 
aos telegraphos os apparelhos postaes pneumaticos 
e os apparelhos telephonicos f ) . E' indiííerente 
que os telegraphos sejam públicos ou privados; 
mas devera servir a fins públicos. A acção, deter
minada mais precisamente pela lei de 3 891, deve 
consistir no damno ou alteração feita em partes ou 
accessorios do telegrapho. Neste numero entra o 
facto de cortarem-se os fios telegraphicos, de derri-
barem-se os postes e t c , mas não o de impedir que 
os empregados desempenhem os seus deveres. O 
delicto só consumma-se, quando a exploração é de 

empregado c o 7)erigo do transito, ou se é ainda necessário que a 

culpa do empregado se refira a esse perigo. A opinião coiiiinuin, 

seguida também pelo Tr ib . do Imp . , adoptu a primeira duu l r ina ; 

o autor, Geyer, Hàlseliner e outros, adoptauí a segunda, e portanto 

entendem que o delicto não se dá, quando o empregado, apezar do 

seu procedimento culposo, não podia prever o perigo, quando este, 

por exemplo, só podia dar-se em circumstancias extraordinárias, que 

não eram de esperar. N . do ti-ad. 

(*) A essência do telegnipho consiste cm que elle reprodu;^ de 

um modo apreciável, em um logar, o pensamento externado em outro, 

sem que com a noticia se opere a transmissão de um objecto e espe

cialmente do meio que servio originariamente para a communicação. 

(Olshausen). N . do t rad. 

(^) Deste modo foi resolvida no verdadeiro sentido uma questão 

vivamente controvertida a respeito dus telephones, pelos quaes se dá 

também transmissão de ondas sonoras. Ver especialmeute a. dec. do 

Tr ib . do I m p . de 28 de Fevereiro de 89, 19.°, õ5. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



358 TEATADO DE DIEEITO PENAL 

facto impedida ou compromettida. Segundo o con
ceito do delicto, não é necessário que no caso con
creto se dê perigo conimum, mas este sempre se 
dá, quando a utilisação do telegrapho é impedida 
ou perturbada (*). 

Quanto ás penas a lei distingue : 
1°, O commettimento doloso e illegal (C. p., 

art. 317). 
Penas: encarceramento de um mez aié 3 annos. 

O dolo deve comprehender o impedimento ou o 
perigo da exploração. 

2.°, O commettimento culposo (art. 318). 
Penas : encarceramento até um anno ou multa 

até 900 marcos. A culpa deve comprehender o 
impedimento ou o perigo, ao passo que o acto que 
dá causa pôde ser praticado dolosa ou culposa-
mente. 

Na pena declarada sob o n. 2, incorrem as 
pessoas encarregadas da inspecção do serviço dos 
telegraphos e seus accessorios, quando, por falta 
de exacção no cumprimento dos seus deveres, im
pedem ou compromettem o serviço. Também aqui 
tem applicação a regra relativa ao caso correspon
dente do perigo do transporte por via-ferrea. 

III . — Em ambos os casos (I e II) a lei com-
niina uma pena accessoria especial. 

Os empregados condemnados por alguns dos 
delictos mencionados poderão ser inhabilitados para 
exercer emprego na administração de uma via-ferrea 
ou telegrapho ou em determinados ramos desse 
serviço. 

Os directores de uma companhia de viação 

(*) A lei de 1891 desempenhou o compromisso que o império 
da Allemanha tomara sobre si no art. 2, ai. 1.̂  do tratado interna
cional de 14 de Março de 1884 (vêr o ^ 21. V, 1) concernente á pro» 
tecção do cabo submarino. 
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férrea (̂ ) ou de um estabelecimento telegraphico 
destinado a fins públicos, que não despedirem iinme-
diatamente o empregado condenmado, depois de 
terem recebido comnmnicação da condemnaQão pas
sada em julgado, incorrem em multa até 300 marcos 
ou encarceramento até 3 mezes (C. p., art. 320). 
Não é necessário o dolo, basta a culpa. 

Nas mesmas penas incorre : 1.°, o empregado 
declarado incapaz, si acceitar emprego no serviço 
de uma via-ferrea ou estabelecimento telegraphico ; 
2.", aquelles que, tendo conhecimento da incapacidade, 
admittirem no serviço o indivíduo declarado incapaz (^). 

IV. — A lei allemã de 21 de Novembro de 
1887 para a execução do tratado internacional de 
1884 concernente á protecção do cabo submarino 
pune no art. 2.", com penas próprias da contra
venção (multa até 600 marcos ou encarceramento 
até 3 mezes) todas as infracções das disposições 
que se contém nos arts. 5 e 6 do tratado relativo 
á protecçã,o dos navios ao serviço do cabo. 

§ 150. — III. Crimes e delictos relativos a 
construcções hydraulicas, perigo da na
vegação etc. 

I. — Destruição ou damno de construcções 
hydraulicas (conductos d'agua, represas, ensecado-
res, diques, molhes e outras obras), de pontes, 
barcos de passagem, caminhos, aterros (ainda que 

(*) Sob esta relação não ha differcnça entre as companhias par
ticulares e as vias férreas do Estado. Neste sentido a opinião conmum; 
também Loock, 207. Contra^ Olshausen, § 320, 2. 

(«) Assim está também comprehendido o caso daquelle que, 
tendo sido declarado incapaz para determinado ramo do serviço, é 
depois admittido nesse mesmo ramo. Neste sentido a opinião comm,um. 
Contra, Olshausen | 320, 4. 
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não sejam públicos), de apparelhos existentes nas 
minas para esgotamento das águas, introducção do ar, 
entrada ou sabida dos trabalhadores, o facto de 
estorvar as águas (e não somente a navegação) de 
rios, vias ou canaes navegáveis, quando d'ahi resulta 
perigo para a vida ou a saúde de outrem (exige 
pois a lei perigo commum no caso dado) (^). Não 
basta que haja perigo para o patrimônio. 

1.° — Quando o facto é praticado dolosamente 
(art. 321), penas : encarceramento por tempo não 
inferior a 3 mezes ; si resultar uma grave oíFeiisa 
physica (art. 224), reclusão até 5 annos ; si resultar 
a morte de uma pessoa, reclusão por tempo não 
inferior a 5 annos. Accessoriamente á reclusão, 
pode ser autorisada a vigilância policial (art. 325). 
O dolo deve comprehender também o perigo ('). 
O resultado grave porém é somente condição de 
punibilidade. 

2.° —Quando praticado culposamente (art. 326), 
penas: encarceramento até um anno, no caso de 
damno, e, si resultar a morte de uma pessoa, en
carceramento de um mez até 3 annos. A culpa, 
como o dolo, no caso antecedente, deve compre
hender também o perigo. Causar um damno (isto é, 
converter-se o perigo em oífensa « á vida ou á 
saúde de outrem ») Ç') é condição de punibilidadeo 

(1) Egualmente Hálselmer 2.", 653, Siebcnhaai-, 2, 4 °, 286. 
Contra, com a opinião comnmui, Geyer, 2°, 117 — Olshausen, g 321, 7 
(perigo de varias pessoas). 

(••*) De accôrdo HiilscSiner, 2.°, 653, v. Meyer, 903 — Cv/Urã, 
Olshausen, § 321, 8. 

(3) Muito controvertido. A dec. do Trib. do Inip. de 19 de 
Abril de 83, 8.°, 218, ioclue também o. damiio á propriedade. Egual-
mente Geyer, 2°, 118, Hálscbner, 2.°, Oõõ, ülshauseii, g 326, 4. 
Em sentido contrario milita a redacção do art. 321 e a relação ger&l 
entre o perigo e"-a offensa. Con-ecíamente v. Meyer, 903. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOS CEIMES DE PERIGO COUIMüM 361 

II. — Crimes e delictos relativos a signaes de 
navegação, ou melhor, a signaes destinados á segu
rança da navegação e a outros signaes coUocados, 
isto é, postos (também os fluctuantes) para o mesmo 
fim. A lei menciona o facto de destruir, tirar ou 
inutilisar taes signaes, ou apagar taes fogos, ou 
deixar de coUocal-os, com violação dos deveres do 
cargo, ou collocar um falso signal, que possa com-
prometter a segurança da navegação (raaritima ou 
fluvial), e especialmente o facto de accender á noite, 
nos pontos elevados do littoral, fogos que tornem 
perigosa a navegação (basta perigo conimum em 
abstracto). 

1° — Quando o facto é dolosamente praticado 
(art. 326), penas : reclusão até 10 annos; si resultar 
o naufrágio de uma embarcação, reclusão por tempo 
não inferior a 5 annos ; si resultar a morte de uma 
pessoa, reclusão por tempo não inferior a 10 annos 
ou reclusão perpetua. E' facultativa a sujeição á 
vigilância policial, segundo o art. 325. 

2." — Quando culposamente praticado (art. 326), 
tem applicação quanto á idéa e quanto á pena o 
que se disse acima sob os ns. 1 e 2. 

III . — Fazer sossobrar ou dar á costa uma 
embarcação, pondo-se em perigo a vida de outrem 
(é necessário perigo comnium in concreto) (*). 

1.° — Quando o facto é dolosamente praticado 
(art. 323), penas : reclusão por tempo não inferior 
a 5 annos; si resultar a morte de uma pessoa, 
reclusão por tempo não inferior a 10 annos ou 
reclusão perpetua. B' facultativa a sujeição á vigi
lância policial (art. 325). 

{*) Egualmente Siebeuhaar, Z., l.", 2S7 ; Couirà, Geyer, 2.°, 118; 
Hâlschner, 2.°, 659, v,. Meyer, 918, ülihausen, § 323, 3^ Eoíering, 
G A, 31.°, 277. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



362 TRATADO DE DIKEITO PENAL 

2°— Quando praticado culposamente (art. 326), 
tem applicação quanto á idéa e quanto á pena o 
que acima se disse sob os ns. 1 e 2. 

O dolo e a culpa devem comprehender o 
perigo. 

§ 151. —IV. Crimes e delictos relativos a 
enfermidades contagiosas 

Para não separar na exposição dos crimes de 
perigo comnmm os que o legislador reunio sob este 
titulo, occupar-nos-hemos também n'este logar com 
os arts. 327 e 328 do C. p., comquanto taes artigos 
já em razão de sua intima e indissolúvel connexão 
com outras leis imperiaes, já em razão de seu cara
cter de «leis em branco» (porque têm em vista 
certas e determinadas prescripções), devem ser mais 
correctamente classificadas no ponto de vista do sys-
tema entre os delictos contra a administração pu
blica e propriamente entre os delictos contra a policia 
sanitária. 

I.— O art. 327 do C. p. pune aquelle que 
viola scientemente as medidas de isolamento ou de 
vigilância, ou as prohibições relativas á importação 
que a autoridade competente tenha estabelecido para 
o fim de prevenir a introducção ou a propagação de 
uma enfermidade contagiosa Q). 

Neste numero comprehendem-se somente as me
didas a que a lei se refere, e não outras prescri
pções da autoridade tendentes ao mesmo fim. Da 
redacção do artigo resulta que a lei não tem em 
vista regulamentos permanentes, mas as prescripções 
que são decretadas ou que entram em vigor em re-

(1) Isto é, enfermidade contagiosa para o homem, embora ataque 
também os animaes. 
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lação a uma determinada enfermidade imminente ou 
que já está lavrando (•). 

Penas : encarceramento até 2 annos; si em con
seqüência da infracção for alguma pessoa atacada da 
enfermidade contagiosa, encarceramento de 3 mezes 
até 3 annos. 

II . — O art. 328 pune aquelle que viola scien-
temente as medidas de isolamento ou de vigilância, 
ou as prohibições relativas á importação que a au
toridade competente tenha estabelecido para o fim 
de prevenir a introducção ou a propagação de epi-
zootias. 

As circumstancias constitutivas d'este delicto 
correspondem plenamente ás do art. 327 ; o que ha 
de novo é que figuram as epizootias em logar das 
enfermidades contagiosas. Os principios acima esta
belecidos têm pois também applicação a este caso. 

Penas: encarceramento até um anno; si em 
conseqüência da infracção o gado for atacado de 
epizootia, encarceramento de um mez até 2 annos. 

§ 152. —V. Envenenamento de fontes e de 
objectos de uso 

I. — O envenenamento de fontes e prados, como 
crime distincto e independente do envenenamento 
simples (§ 90, I), tem o seu fundamento nas con
stituições saxonias (4.", 18), que comminavam a 
pena de morte pelo fogo. O mesmo pensamento en
contra-se reproduzido na legislação territorial do di
reito commum (como o direito do Palatinado de 
1582, o prussiano de 1620). No novo direito este 

(') De accordo a dec. do Trib. do Imp. de 24 de Janeiro de 
88, 17.0, 72. Contra, Geyer, 2.°, 118, Hálschner, 2.°, 675, v. Meyer, 
923, Olshausen, g 327, 5. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



364 TRATADO DE DIREITO PENAL 

crime serve de transição immediata para a falsifi
cação de viveres e artigos análogos. Mas a denomi
nada (dei sobre os viveres» (§ 156) especificou, de 
um lado, certos objectos que servem á alimentação, 
ao goso ou consumo, porque qualquer falsidade ou 
falsificação d'elles envolve maior perigo, e, de outro 
lado, indo muito além do art. 324 do C. p., não só 
qualificou o facto de comprometter-se a saúde, senão 
também o damno do patrimônio por meio da fabri
cação e venda de objectos falsificados de pequeno 
valor (equivalentes ou succedaneos). 

II. — O art. 324 do C. p. qualifica: 
a) o envenenamento de fontes ou reservatórios 

d'agua que servem para o uso de outrem (isto é, 
que fornecem água para o uso pessoal de outrem, 
e que portanto não são utilisados como meio de 
exploração, para lavagem, bebedouro de animaes, 
pesca, etc.); 

b) o envenenamento de objectos destinados á 
venda ou ao consumo publico (portanto sem limi
tação e determinação individual de tomadores), ou o 
facto de misturar com esses objectos substancias 
que o agente sabia serem próprias a destruir a saúde, 
dado o uso de taes objectos conforme ao seu destino; 

c) o facto de vender, ter á venda ou pôr em 
circulação (̂ ) scientemente taes objectos envenenados 
ou misturados com substancias perigosas, guardando-
se silencio sobre suas qualidades. Entra n'este nu
mero a transferencia a outrem. Basta o perigo com-
mum abstracto. 

Quando o facto é dolosamente praticado (art. 
324), penas: encarceramento até 10 annos; si re-

(̂ ) A palavra vender deve ser tomada no sentido do direito 
civil. Ter á venda é ter prestes para a venda. A expressão pór em 
circulação designa toda transmissão (mesmo não retribuída) do poder 
de dispor a outrem. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOS CRIMES DE PERIGO COMMUM 365 

sultar a morte de uma pessoa, reclusão por tempo 
não inferior a 10 annos ou reclusão perpetua. E' 
facultativa a sujeição á vigilância policial (art. 325). 

Quando praticado culposamente, tem applicação 
a pena declarada acima no § 150, I, 2 (art. 326). 

§ 153.—VI. Inexecução de contractos 
de fornecimento 

LiTTEEATURA, — HâlscTiner, 29, 681; Lass, Bas DeliM 
gegen die Kriegsmacht des StaMs nach % 2ê9 St. G B. 1888. 
Cens. também as obras mencionadas no § 132, e especial
mente Sickel, 174. 

I. — Apartando-se de princípios que aliás observa 
em outras matérias, o C. p. sujeita a penas no 
Rrt. 329, dados certos requisitos, a violação do con-
tracto de fornecimento concluído com uma auto
ridade. 

Esta disposição deriva do Cod. francez (art. 430 
a 433) que, entretanto, refere-se somente a forneci
mentos para a administração militar. O cod. prus
siano imitou o francez, protegendo também os for
necimentos que deviam ser feitos em uma situação 
de calamidade publica, e, com quanto os demais cod. 
allemães não fizessem o mesmo e a sciencia não se 
occupasse com tal delicto, passou aquella disposição 
para o C. p. imp. com equiparação da marinha im
perial ao exercito. Não attendeu porém o legislador 
que o delicto definido no art. 329, na sua primeira 
parte (adiante, I I a) não se assignala tanto pelo 
seu caracter de perigo commum quanto pela sua 
direcção contra o poder militar do Estado. Mais 
correcta é a concepção do cod. húngaro e do cod. 
hollandez e dos projectos austríacos. 

II.—O art. 329 do C. p. pune a inexecução 
(isto é, a não execução no tempo determinado ou 
segundo o modo estipulado) do contracto celebrado 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



366 TEATADO DE DIKEITO PENAL 

com uma autoridade e relativo : — a) ás necessidades 
do exercito ou da marinha em tempo de guerra ('); 
ò) ao fornecimento de viveres para o fim de pre
venir-se ou de remediar-se uma calamidade publica, 
quer esta resulte de má colheita, de inundações, de 
irrupção do mar, quer de outras causas, como o 
typho causado pela fome ou outras pestes. 

O que regula não é a época em que o forne-
necimento deve ser feito, nem aquella em que o 
contracto foi concluído, mas sim o momento em que 
as necessidades surgem e pedem satisfação. 

Penas : 
1.°—No caso de dolo, encarceramento por tempo 

nao inferior a 6 mezes ; facultativamente perda dos 
direitos civicos. Basta o perigo commum abstracto. 
O dolo deve comprehender também o destino dos 
fornecimentos. 

2.°—No caso de culpa, isto é, da inexecução 
culposa do contracto (aqui é também necessário que 
o agente tenha conhecimento do destino dos forne
cimentos), encarceramento até 2 annos. Mas a pu-
nibilidade depende de que se tenha causado «damno», 
isto é, que não fossem satisfeitas as necessidades 
do exercito ou da marinha, ou que a calamidade 
publica não fosse prevenida ou remediada f) . 

As mesmas penas applicam-se também aos sub-
fornecedores, intermediários e mandatários dos for-
necederes, que, sabendo o fim do fornecimento, 
deram causa dolosa ou culposamente á inexecução 
do contracto. 

(') Não comprehendem-se pois na lei outros contractos, como 
por exemplo os contractos para o transporte de tropas. Actos contra 
alliados, bem como actos praticados por estrangeiros no estrangeiro, 
devem ficar impunes. 

(') De accordo Geyer, 2.°, 121, Loss, 52, Yão mais longe 
V. Meyer, 925, Olshausen, | 329, 6. 
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§ 154.—VII. Violação das regras da arte 
das construcções 

O facto de suscitar-se um perigo para outrem 
era razão das violações das regras, geralmente rece
bidas, da arte das construcções na execução ou 
direcção de uma obra (^), facto que o cod. prus
siano, seguindo o Allg. Landrecht, incluio entre as 
oíTensas physicas, foi incluido pelo C. p. imp. entre 
os delictos de perigo commum (art. 330). 

Segundo a redacção da lei, deve dar-se, no caso 
concreto, perigo commum, e, na verdade, para a 
vida ou a saúde. O perigo deve resultar do estado 
actual da construcção; não pôde depender de um 
facto futuro (por exemplo, desenvolvimento da 
construcção). 

Não é necessário o dolo, basta a culpa; aquelle 
e esta devera comprehender o perigo. 

Penas: multa até 900 marcos ou encarcera
ra ento até um anno. 

(̂ ) A lei tom applicftção a t<̂ da actividade constructora, quer 
se trate de construir sobre o solo ou abaixo delle, de construcções hy-
draulicas ou relativas a minas (dec. do Trib. do Imp. de 10 de Nov. 
de 92, 23.", 277) quer da execução da transformação ou demolição de 
edifícios (dec. de 23 de Jan. de 94, 25?, 20. Contra, a de 4 de Nov. 
de 90, 2.°, 142). 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I l - D O ABUSO DE MATÉRIAS EXPLOSIVAS 

§ 155. 

LITTEKA.TÜRA.—Hâlschaer, G S, 389, 161; Scheifif, 
Das Dynamit^esetz von 9 Juni 1884, 1886; Xeukamp, HSt , 
59, 816 ; Appellius, NG, 549. 

I.—A lei de 9 de Junho de 1884 contra o 
«emprego de matérias explosivas, criminoso e de 
perigo commum», lei provocada pela repetição dos 
attentados dos anarchistas, qualificou novos crimes, 
que encontram neste logar a sua mais conveniente 
coUocação, comquanto em parte digam respeito á 
policia industrial (frustrar a inspecção do Estado), 
e em parte se relacionem com outras figuras cri-
minaes (a provocação publica, deixar de dar denun
cia etc). Isto mesmo mostra incontestavelmente 
que o meio de ataque é que caracterisa esses 
delictos e desfarte determina a sua classificação no 
systema da parte especial. E' lamentável a péssima 
redacçâo da lei. 

II.—Os delictos de que trata a lei de 9 de 
Junho de 1884 formam os seguintes grupos : 

1.°—Comprometter dolosamente a propriedade, 
a saúde ou a vida de outrem, quando o perigo 
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resulta do emprego de matérias explosivas Q) 
(art. 5). Fazem-se mister no caso dado o perigo e 
a consciência delle. 

Pena: reclusão. 
Si do facto resultar uma grave offensa physica, 

reclusão por tempo não inferior a 5 annos, e si 
resultar a morte de uma pessoa, reclusão perpétua 
ou por tempo não inferior a 10 annos (art. 5.° ai. 2.°). 
A tentativa é possivel (§ 45, nota 8). 

Si do facto resultar a morte de uma pessoa e 
o agente podia prever esse resultado, pena de morte 
(art. 5, ai. 3.°) {^). 

2."— A estas disposições liga-se a comminação 
contra conluios criminosos (« conspiração de dynami-
tistas ») e outros actos preparatórios. 

a) Si vários indivíduos concertarem-se para a 
execução de algum ou de alguns dos actos de que 
trata o art. 5.° ou associarem-se para a pratica con
tinuada de taes crimes, embora ainda não determi
nados individualmente, incorrem na pena de reclusão 
por tempo não inferior a 5 annos, ainda que a 
resolução criminosa não se tenha manifestado por 

(') Sobre o que seja matéria explosiva ver o § 148, nota 1. O 
emprego de matérias explosivas como meio próprio para tiro (art. 1?, 
ai. 3? da lei) não se comprehende no art. 5.". 

(^) Disposição inteiramente obscura. Quem prevê que a sua 
acção tem por conseqüência a morte de uma pessoa, obra dolosamente. 
Quem não o prevê, mas podia e devia prevel-o, obra culposamente. 
A lei appiica pois a pena de morte, de um lado, a casos em que 
a applicação desta pena comprehende-se, e de outro, a casos em que 
necessariamente não se dá sequer culpa. Eeferem a disposição á culpa 
Geyer, 2.', 122 e Lõning, 102. Uns exigem culpa lata, outros dolo 
indeterminado. Segundo Appelius, 558, trata-se de uma dispensa de 
prova. Não assim segundo a justificação do projecto. Não são claros 
Hálschner, 2.">, 633, nota 1.* e v. Meyer, 912. Contra a disposição 
(como contra os defeitos da lei em geral) Seuffert, St G. 1.", 40. 

T. II 24 
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actos que constituam um começo de execução (art. 6). 
A conspiração e a associação são portanto pu
nidas como crimes siii generis. Assim deve-se con
siderar excluida a possibilidade de uma tentativa 
punivel f ) . Em contrario á regra geral e em vir
tude de expressa disposição da lei («ainda que...etc»), 
a execução do crime concertado não obsta que seja 
punido o acto preparatório (§ 56, II) (*). 

b) Quem publica, obtém, encommenda ou tem 
(scientemente) em sua posse (equivalente a detenção 
de facto) matérias explosivas na intenção de em
pregal-as ou de habilitar um terceiro a empregal-as 
de modo a comprometter a propriedade, a saúde ou 
a vida de outrem, incorre em pena de reclusão até 
10 annos (art. 1, ai. 1.°). 

Incorre na mesma pena quem transmitte á 
outra pessoa matérias explosivas, sabendo que taes 
matérias são destinadas á pratica de um crime pre
visto no art. 5 (art. 7, ai. 2.°). 

c) Quem fabrica, obtém, encommenda, tem 
scientemente em sua posse ou transfere a outras 
pessoas matérias explosivas em circumstancias das 
quaes não resulta que taes actos tendam a um fim 
licito, incorre em reclusão até 5 annos ou encarce-
ramento por tempo não inferior a um anno. 

Esta disposição não tem applicação ás matérias 
que o Bundesrat designar (̂ ) nos termos do art. 1, 
ai. 3 da lei (art. 8). 

3.°— Violação das prescripções que têm por 
fim a fiscalisação do fabrico, venda, posse e intro-
ducção de matérias explosivas (prescripções de po
licia industrial). 

O Em sentido contrario Appelius, 561. 
(*) Erroneamente a 5" ed. deste tratado. 
C") Matérias explosivas que são preferidas como meios próprios 

para tiro. 
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Quem, infringindo o disposto no art. 1, ai. 1.° 
da lei, emprehende, sem autorisação da policia, 
fabricar, importar do estrangeiro, ter á venda, vender 
ou de outro modo transferir a outrem matérias 
explosivas, ou quem é encontrado na posse de taes 
matérias, sem mostrar a licença da policia, incorre, 
qualquer que seja o fim que o agente tenha em 
vista, na pena de encarceramento de 3 mezes até 
2 annos (ar^. 9, ai. 1.°). 

Na mesma pena incorre quem viola as prescri-
pções do art. 1, ai. 2.° (®), bem como as prescri-
pções emanadas das autoridades centraes nos termos 
do art. 2, ou as disposições policiaes já decretadas 
ou que forem decretadas sobre o commercio das 
matérias explosivas, a que se refere o ai. 1." (art. 9, 
ai. 2.-̂ ) O . 

4.°— Provocar publicamente (§ 173) a trans
gressão da lei, bem como louvar a transgressão 
fglorificação J. 

Quem faz provocação de publico e deante de 
uma multidão de pessoas no sentido de ser com-
mettido algum dos crimes definidos nos arts. 5 e 6 
da lei ou de participar-se delles, ou quem isto faz, 
espalhando escriptos, por editaes públicos, por pu
blica exposição de escriptos ou de outras represen
tações, ou ainda em escriptos ou outras representações (^), 
incorre na pena de reclusão (art. 10, ai. 1). 

(6) Escripturação de registros sobre a quantidade das matérias 
explosivas fabricadas etc , sobre as procedências e os logares onde 
param; obrigação de apresentar esses registros. 

(') Portanto não .';e comprehendem nesta disposição as matérias 
explosivas que a) são preferidas como meios próprios para tiro, ou que 
b) são fabricadas, possuidaSj introduzidas ou vendidas por empregados 
federaes ou locaes da administração competente e para uso próprio. 

(8) As palavras em grypho faltam nas qualificações da nossa 
legislação imperial concernentes ás outras provocações publicas. Deste 
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Na mesma pena incorre quem do modo indi
cado excita ou seduz (§ 51, nota 3) para a pratica 
dos crimes de que trata o ai. 1.°, especialmente 
louvando-os ou representando-os como factos glo
riosos (art. 10, ai. 2). 

5.°— Deixar de dar denuncia (§ 182, IV). 
Incorre na pena do art. 139 do C. p. quem, 

tendo tido conhecimento de um modo fidedigno da 
machinação de um crime previsto no art. 5 da lei 
de 1884 ou de um concerto previsto no art. 6 ou 
de facto que constitua um dos crimes previstos no 
art. 7 da mesma lei, deixar de dar denuncia em 
tempo devido á pessoa ameaçada pelo crime ou á 
autoridade policial (art. 13) ('). 

III.—Penas accessorias e medidas objectivas. 
Nos casos dos arts. 5, 6, 7, 8 e 10 pôde ser 

autorisada a vigilância policial. 
Nos casos dos arts. 5, 6, 7 e 8 e no caso de 

ser applicavél alguma das disposições do art. 9 deve 
ser decretado o confisco dos objectos destinados ao 
preparo das matérias explosivas e nelle empregadas, 
bem como o confisco da provisão de taes matérias 
existente em poder do condemnado, quer lhe per
tença, quer não (art. 11). 

Finalmente a lei estende as disposições contidas 
no art. 4, ai. 2,°, n. 1 do C. p. (concernentes á 
punição dos actos delictuosos praticados no estran
geiro) aos crimes previstos nos arts. 5, 6, 7, 8 e 10 
da mesma lei (art. 12). 

modo vae-se além da idéa da provocação publica. Na realidade o art. 
10 pune também a tentada instigação para coparticipação no preparo 
de um crime relativo a matérias explosivas. 

(*) Notem-se as divergências relativamente á redacção do art. 
139 do C. p. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



m . — DA FALSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS 

§156. 

LiTTERATURA. — Os trabaihos preliminares da lei 
encontram se na G A, 27." Edições da lei conimentadas 
por V. Meyer e Finkelnburg, 2^ ed., 1885; Zinn, 2^ ed., 
1885 ; Kleinfeller, N G. 323. — Finkelnburg, W V., 29, 
30, 152; Lobner, Die Gezetzgébung des alten unã neuen 
Deutschen Beichs vnder Verfãlschtmg der Náhrungsmittel, 1878; 
V. Schwartze, 31, 81." ; Hálscliner, 2.», 665; Eeiffel, GA. 
39.°, 109; Uflfelmann, HSt., 5.°, 2 ; Damme, GS, 45.", 125. 
— Exposição histórica apud Elben, Zur Lehre von der 
Warenfãlschung, 1881. — Aos n.°' IV, V e VI, a ed. de 
Haas com os materiaes, 1887. 

I. — A falsificação de mercadorias, crime pre
sentemente qualificado pela lei de 14 de Maio de 
1879 (modificada pela lei de 29 de Junho de 1887) 
concernente ao commercio de viveres, artigos de 
consumo e objectos de uso, forma a transição entre 
os crimes de perigo commum e os de falsidade. Com 
os primeiros tem de commum o attentar de um lado 
contra o corpo e a vida, bem como contra o patri
mônio, e, de outro lado, o recorrer a forças natu-
raes, que, comquanto não actuem de um modo im
ponente, realisam ainda com maior segurança a obra 
da destruição; com os segundos a peculiaridade da 
acção, a contrafacção e a falsificação, a fabricação ou 
a adulteração abusiAĴ a de certas formas conhecidas no 
commercio. Si houvesse, pois, um grupo de crimes de 
falsidade systematicamente justificado, a falsificação de 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



374 TEATADO DE DIREITO PENAL 

mercadorias, — pelo menos a da legislação imperial — 
poderia reclamar uma collocação especial no seio delle. 

II. — Já na edade media allemã a falsificação 
de mercadorias tinha certa importância. Os direitos 
municipaes continham muitas disposições penaes re
lativas á falsificação das mercadorias de ouro e prata, 
de panno e seda, de alimentos e bebidas. Encontra-se 
comminada mesmo a pena de morte (Z, 10, 242). 
Também as ordenanças policiaes do Império como 
as dos Estados occupam-se com delictos análogos. O 
art. 133 da Carolina punia com pena criminal, e em 
certos casos com a de morte, aquelle « que, de modo 
doloso e perigoso, falsificasse medidas, balanças, pesos, 
especiarias ou outras mercadorias e dellas se utili
zasse e as desse por verdadeiras ». O direito commum 
individualisou a falsificação de mercadorias, e prin
cipalmente a « adulteratio vini » como « caso nomeado » 
de falsum e a punia, em certas circumstancias, 
mesmo com a pena de morte (ás mais das vezes 
dada na forca como pena do furto). O direito aus
tríaco de 1707, a propósito do envenenamento, as-
signalou alguns casos. O AUg. LandrecM, art. 733, 
comminava a pena de um até 3 annos de prisão 
contra quem falsificasse viveres de modo nocivo á 
saúde, ao passo que no art. 1442 considerava como 
« burla publica » qualificada a falsificação de merca
dorias e a de medidas e pesos. 

Faltou á legislação allemã deste século a com-
prehensão da importância pratica do delicto em 
questão, e foi-lhe necessário o estimulo de paizes 
estrangeiros, principalmente da Inglaterra e da 
França, para reintroduzil-o no nosso direito penal (*). 

I I L — A l e i d e 14 de Maio de 1879, que 

(») Ver na Class. dos Crim., p. 199 a 203, a antiga legislação 
portugueza sobre « medidas falsas e mercadorias corruptas ou venenosas » 
(crimes contra o commercio publico, segundo P. e Souza). 2T. do trad. 
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imita freqüentemente a lei ingleza de 1875, refere-se 
(art. 1.°) ao commercio de viveres e artigos de con
sumo (§ 127, VII.), bem como ao de brinquedos, 
tapetes, cores, utensílios para comida ou bebida, 
utensílios de cosinha, e ao negocio de petróleo e en
cerra disposições de importância diversa no ponto de 
vista dos princípios, as quaes serão aqui reunidas 
para dellas darmos uma idéa synthetica. 

A. — Antes de tudo o commercio dos alludidos 
objectos —e nesta parte trata-se de medidas de po
licia sanitária ou industrial — é sujeito á inspecção 
do Estado (arts. 1 a 4). 

A resistência a essa inspecção (recusar a en
trada nos logares destinados ao negocio, oppor-se a 
que as mercadorias sejam examinadas, rcAdstas em 
presença das autoridades policiaes competentes) su
jeita, quando não tenha applicação o art. 113 do 
C. p., á multa de 50 a 150 marcos ou á detenção 
(art. 9). Além disso, foi conferido ao Imperador 
(com o concurso do Bundesrat) um amplo poder re
gulamentar ( art. 5 a 7), em virtude do qual podem 
ser prohibidos a fabricação, o deposito, o enfarda-
mento, a venda e o emprego de certos objectos. 
A infracção de taes ordenanças é punida com multa 
até 150 marcos ou com detenção (art. 8). 

B. — As seguintes disposições visam em pri
meiro logar a protecção do patrimônio contra o pre
juízo resultante de falsificações. Devemos distinguir 
estes dois casos : 

1.° — A contrafacção ou a falsificação de vi
veres ou artigos de consumo para o fim de illudir-se 
o commercio (enganar deve ser o motivo). Contra
facção significa neste logar a fabricação de succe-
daneos ou equivalentes (não designados como taes); 
a falsificação (não assim a falsificação de moedas e 
documentos, em que se trata de meios de authen-
ticação e de signaes representativos do valor) é todo 
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acto humano, pelo qual é dada á mercadoria a ap-
parencia de qualidades superiores, isto é, mais va
liosas do que as que ella de facto tem C*). 

2° — O facto de vender scientemente viveres 
ou artigos de consumo corrompidos, contrafeitos ou 
adulterados, calando o vendedor esta circumstancia, 
bem como o de pol-as scientemente á venda com 
designações próprias a induzir em erro (^). Corrom
pida se acha a mercadoria, quando em conseqüência 
de uma mudança do seu estado regular torna-se im
própria a servir como alimento ou como artigo de 
consumo. Não estão neste caso os fructos não ma
duros, a carne do vitello não nascido (^). 

('') Segundo Olshausen, diz-se falsificada a merc2>doria, quando, 
mediante um acto nella mesmo emprehendido, a mercadoria é peio-
rada, conservando a mesma apparencia de qualidades superiores ás que 
possue. Uma e outra cousa têm logar freqüentemente pelo addiciona-
mento de substancias, mas também pode ter logar tirando-se sub
stancias de que a cousa deva compor-se ou por ambas as operações. Assim, 
«quando vinho Wiker é vendido por Hocheimer, não se dá falsificação, 
porque falta o primeiro caracteristico da falsificação de uma cousa, o 
efiTeito sobre ella exercido». Em geral, o delicto em questão não pode 
ser encontrado na simples denominação não verdadeira, na falsa eti
queta ou embalagem de uma cousa. A doutrina contraria (v. Schwartze, 
Meyer e Finkelnburg) é incompatível com o sentido não duvidoso da 
palavra e com a redacção da lei. Em caso dado pôde o facto constituir 
o crime de burla ou uma ofiTensa da lei sobre as marcas de fabrica. 
Também não se dá falsificação, quando emprestam-se qualidades a um 
objecto, sem que se falsifique ou se imite um objecto que tenha real
mente essas qualidades (Merkel). I ) . do trad. 

(1) Faz-se mister uma transferencia retribuída. Não assim no «in
troduzir na circulação». "Ver também o g 152, nota 1*. 

(») Conirà, Kleinfeller, 354 («). 
(•) Contra egualmente o Trib. do Imp. (dec. de 3 de Janeiro 

de 82) relativamente ao vitello não nascido, bem como Olshausen, que 
considera corrompido o gênero, «quando o processo do seu desenvolvi
mento natural para producto normal é impedido». N . do trad. 
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Cada um destes factos é punido com as penas 
de encarceramento até seis mezes e multa até 
1500 marcos ou com uma dellas (art. 10). Si um 
dos factos designados sob o n. 2 é praticado culpo-
samente, o autor incorre em multa até 150 marcos 
ou detenção (art. 11). 

C. — Finalmente as disposições do 3." grupo 
protegem a saúde contra falsificações de 'perigo 
commum. Esie 3.° grupo comprehende os seguintes 
casos : 

1.° — O facto de fabricar objectos destinados a 
servir a outrem como alimentos ou artigos de con
sumo, de modo que o consumo dos ditos objectos (̂ ) 
(conforme ao seu destino) seja próprio a prejudicar 
a saúde, bem como o facto de vender, ter á venda, 
introduzir na circulação gêneros, cujo consumo é 
próprio a prejudicar a saúde humana, como ali
mentos ou artigos de consumo. 

2." — O facto de fabricar peças de vestuário, 
brinquedos, tapetes, utensílios para comida ou be
bida, utensílios de cosinha ou petróleo, de modo que 
o uso de taes objectos conforme ao seu destino ou 
o uso previsivel seja próprio a prejudicar a saúde 
humana (*), bem como o facto de vender, ter 
á venda, introduzir na circulação os ditos ob
jectos. 

Em ambos estes casos não é necessário que o 
comprador soíFra damno em seu patrimônio, bem 
como não é necessário que labore em erro. Assim 
a transferencia do objecto mesmo com a declaração 
de suas qualidades nocivas é punivel. 

(*) o consumo mesmo, e não porventura as representações e sen
sações que o acompanhem ou o sigam (náuseas e t c ) . Dec. do Trib. 
do Imp. de Outubro de 88, 18, 135. 

(*) Sobre esta idéa ver o ^ 86. 
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A pena é graduada do seguinte modo : 
a) Quando o facto é praticado dolosamente, 
a) no caso simples (art. 12), encarceramento e 

facultativamente perda dos direitos civicos. A ten
tativa é punivel. Si resultar uma grave oíFensa phy-
sica (art. 224) ou a morte de uma pessoa, reclusão 
até cinco annos. 

b) No caso qualificado (art. 13) que se dá, 
quando o consumo ou o uso dos objectos mencio
nados é próprio a destruir a saúde (̂ ) e o agente tem 
conhecimento dessa qualidade, reclusão até 10 annos. 
Si resultar a morte de uma pessoa, reclusão por 
tempo não inferior a 10 annos ou reclusão perpetua. 
E' facultativa a sujeição á vigilância policial (com 
fundamento immediato no art. 324 do C. p.). 

b) Quando o facto é praticado culposamente 
(art. 14), multa até 1.000 marcos ou encarcera
mento até seis mezes. Si resultar damno á saúde de 
uma pessoa, encarceramento até um anno ; si re
sultar a morte de uma pessoa, encarceramento de 
um mez até três annos. 

Nos casos do 3.° grupo o confisco dos objectos 
em questão, quer pertençam ou não ao condemnado, 
deve ser pronunciado obrigatoriamente com a pena, 
mas é facultativo, como medida objectiva. Nos demais 
casos o confisco pôde ser ou não pronunciado com a 
pena (art. 15). 

Pode ser ordenada a publicação da condemna-
ção (®) á custa do condemnado. A publicação da absol
vição deve ser ordenada a requerimento do absolvido, 
á custa do thesouro ou do denunciante (art. 16) Ĉ ). 

(*) Sobre esta idéa ver p § 90. 
(•) Aqui é pena accessoria ; ver o ^ 58, nota 3. Também a dec-

do Trib. do Imp. de 3 de Março de 84, 10.°, 206. 
(') Sobre o emprego das multas (art. 17) ver o § 63. Ver o art. 367 

n. 7 do C. p . (no sentido de que este continua a subsistir a dec. do 
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IV. — As disposições da lei sobre viveres foram 
completadas pela lei de 25 de Junho de 1887 con
cernente ao commercio de objectos que contem 
chumbo e zinco. 

As transgressões da lei quando commettidas 'pro
fissionalmente (§ 55, III) são punidas com multa até 
150 marcos ou detenção (art. 4). Incorre na mesma 
pena quem fabiica, para o preparo de gêneros ou artigos 
de consumo, mós em cuja face destinada ao trabalho 
tenha applicado chumbo ou matérias que contenham 
chumbo, ou quem, para o preparo de gêneros ou 
artigos de consumo, faz uso de taes mós. Neste 
ultimo caso não exige-se que o agente faça disto 
profissão (art. 5). Com a pena pode ser pronunciado 
o confisco dos objectos que foram fabricados, ven
didos, postos á venda ou empregados em contrario 
ao preceito da lei, bem como o confisco das mós 
illegalmente fabricadas. O confisco pôde ser decre
tado, embora não possa ter logar o processo ou a 
condemnação de determinada pessoa (art. 6). Os 
arts. 16 e 17 da lei sobre viveres têm também 
aqui applicação. 

V. — Novo complemento ofiferece a lei de 5 
de Julho de 1887, concernente ao emprego de ma
térias colorantes prejudiciaes á saúde, na fabricação 
de gêneros, artigos de consumo, comestíveis, brin
quedos e outros objectos de uso. O ponto capital da 
lei (art. 1 a 11) está nas suas minuciosas disposi
ções technicas, que é escusado reproduzir neste logar. 

Quem fabrica, guarda ou enfarda, vende ou 
tem á venda objectos comprehendidos nas disposi
ções da lei (que somente em parte exige seja o 

Trib. do Imp. de 18 de Junho de 85, 12.°, 301). Este art. pune com 
penas próprias da contravenção quem põe á venda ou vende bebidas ou 
gêneros falsificados ou corrompidos e especialmente carne affectada de 
trichinas. 
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delicto praticado profissionalmente), incorre em multa 
até 150 marcos ou detenção (art. 2). Ao confisco 
tem applicação o que acima se disse sob o n. IV 
(art. 13). Tem também applicação os arts. 16 e 17 
da lei sobre viveres. 

VI. — A mesma categoria pertence a lei de 
12 de Julho de 1887, concernente ao commercio 
dos succedaneos da manteiga (margarina) (^). Em 
substancia, a lei exige que se faça claramente co
nhecido o succedaneo como tal. 

As transgressões são punidas com multa até 
150 marcos ou detenção; na reincidência, multa 
até 600 marcos ou detenção ou encarceramento até 
3 mezes. Esta ultima disposição não tem appli
cação, quando decorrem 3 annos a contar da data 
em que a pena pronunciada em razão da infrácção 
anterior foi cumprida ou perdoada. Com a pena 
(e também independentemente de ser alguém con-
demnado) é permittido o confisco (art. 5). Os 
arts. 16 e 17 da lei sobre viveres não têm aqui 
applicação. 

Vi l . — Também a lei de 20 de AbrU de 1892, 
concernente ao commercio de vinhos, bebidas vino-
sas ou análogas ao vinho, destinados a servir como 
objectos de alimentação ou de consumo, estabeleceu 
novas comminações penaes, que completam as dis
posições da lei sobre viveres. 

Segundo o art. 7.** da lei de 1892, incorre nas 
penas de encarceramento até 6 mezes e multa até 
1500 marcos ou em uma destas duas penas : 

a) quem addiciona dolosamente ao vinho as 
matérias designadas no art. 1.° da lei, ou tem á 
venda ou vende taes vinhos; 

(*) Por margarina a lei entende as preparações análogas á 
manteiga, cuja parte gordurosa não provém exclusivamente do leite 
(art. 1, ai. 2). 
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h) quem tem scientemente á venda ou vende 
vinho a que se addicionára uma parte technica-
mente pura de assucar de canna ou de beterraba, 
ou uma parte technicamente pura de glycose, usando 
de designações que façam crer não se ter feito tal 
accrescimo. 

Si o facto mencionado sob a lettra a) é prati
cado culposamente, a pena reduz-se á multa até 
150 marcos ou á detenção (art. 8.°). 

Com excepção do caso sob a lettra h), é per-
mittido o confisco das bebidas, posto que ellas não 
pertençam ao condemnado, bem como o é, quando 
não pôde ter logar o processo ou a condemnação 
de determinada pessoa (art. 9.°). 

VIII. — Finalmente pertence á mesma cate
goria a lei de 19 de Maio de 1891, concernente 
ao exame dos canos e fechos das armas de fogo 
portáteis, isto é, das armas que podem ser utili-
sadas e manejadas por uma só pessoa. 

Segundo o art. 9.° desta lei, incorre na pena 
de multa até 1000 marcos ou na de encarceramento 
até 6 mezes, quem tem á venda ou vende ou intro
duz na circulação armas de fogo, cujos canos ou 
fechos não estão providos dos signaes de exame 
prescriptos ou permittidos. O confisco deve ser 
pronunciado, ainda quando a arma não pertença ao 
condemnado, e é admissível, embora não possa ter 
logar o processo ou a condemnação de determinada 
pessoa. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. — CRIMES E DELICTOS RELATIVOS Á MOEDA 

§ 157. — Historia e collocação no systema 

LiTTEEATURA.—Meikel, H H., 3.°, Hálschner, 2.", 
570 ; Giibser, Die Münzverhrechen in der Jcantonálen Gesetz-
gébung der Schweitz, estudo comparado e critico, 1891. 

I.—Historia.—No direito romano o crime de 
moeda falsa propriamente dito [nummos radere, tin-
gere, fingere) era uma das duas matérias principaes 
da lei Cornelia testamentaria nummaria. Si esta in
clusão na idéa tão ampliavel do falsum j á compro-
mettia o desenvolvimento independente da figura 
criminal em questão, este tornou-se impossivel, quando 
o direito posterior, vendo na falsificação da moeda 
a oíFensa de direitos soberanos, a considerou em 
parte como crimen Icesoe majestatis (C. 9, 21). 

Nas fontes da edade media allemã a falsi
ficação da moeda é ás mais das vezes punida com 
a morte pelo fogo (o Espelho da Suabia a punia 
com a decapitação), e o facto de possuir ou emittir 
moedas falsas com a perda da mão (Espelho da 
Saxonia, 2.°, 26, 1). 

A Carolina distingue no crime de moeda falsa 
três casos : 1.°, «quando alguém imprime fraudulen
tamente na moeda um outro signal»; 2.°, «quando 
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serve-se de um metal que não é o verdadeiro ; 
3.°, (cquando, de um modo perigoso, tira á moeda o 
seu verdadeiro peso» — casos que podemos designar 
como falsificação de moeda, burla monetária e bi-
Ihonagem. Somente no caso gravíssimo tinha appli-
cação a pena de morte pelo fogo Q), e nos demais 
a pena recahia sobre o corpo e os bens. Nesta 
pena incorria quem prestasse scientemente a sua 
casa para o crime. 

A legislação posterior (ordenança imperial sobre 
a moeda de 1559, edicto sobre a moeda de 1759 e 
outros decretos), em parte sob a influencia de falsas 
intuições sobre a política monetária, augmentou a 
confusão reinante. Accrescentou-se ao crime de moeda 
falsa o facto de exportar ou fundir moedas nacionaes 
boas e o de introduzir moedas estrangeiras más. 
A sciencia do direito commum distinguio na falsi
ficação da moeda 1.°, os casos que «in falsum in-
cidunty>, 2.°, os que «m crimen Icesce majestatis in specie 
incidunty> e 3.°, os que «m utrumque incidunty>, e 
limitou a applicação da pena de morte. Na legis
lação territorial foi-se accentuando cada vez mais 
pelos fins do século XVIII, o ponto de vista pu
ramente fiscal. Assim o Allg. Landrecht coUocou os 
crimes de falsificação da moeda entre «as usur-
pações e lesões dos direitos reservados ao Estado». 

No novíssimo periodo a idéa foi consideravel
mente ampliada, equiparando-se ás espécies amoe-
dadas o papel-moeda, bem como outros papeis de 
credito representativos da moeda (moeda-papel). 
Ao mesmo tempo a sciencia embaraçou a verda
deira concepção, visto como, mantendo a idéa in
teiramente inaproveitavel ào falsum, considerou como 

{}) Sobre a morte pelo fogo do moedeiro falso que ainda se 
applicava já entrado o século X V I I I , ver Günther, 2.», 45. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



384 TEATADO DE DIKEITO PENAL 

objecto da lesão, nos crimes contra a moeda, o 
pretendido bem jurídico da publica fides (a confiança 
no commercio segundo o direito) e nesta confor
midade determina a coUocação de taes crimes no 
systema. Entretanto, o C. p. imp. não trata da 
moeda falsa em connexão com a falsificação de do
cumentos, que o legislador coUocou entre os crimes 
contra o patrimônio, mas em connexão muito di
versa (*). 

II . — CoUocação systematica dos crimes contra 
a moeda. Esses crimes assignalam-se como acções 
illegaes concernentes a determinados signaes que re
presentam o valor. O direito vigente considera como 
taes : 

1.°, a moeda, isto é, o meio das trocas reco
nhecido pelo Estado (como medida e representação 

(") Os três cod. da monarchia portugueza (AfT., 1. 5, t. 5 e 
82, Man. t. 6, Phil. t. 1-2) comminavam as penas <fde morte natural 
de fogo e confiscação de bens» aos que cunhassem moeda de sua pró
pria autoridade, ainda que o metal fosse approvado pelas leis e de 
legitimo toque, e «morte natural e perdimento dos bens» aos que cer
ceassem ou corrompessem a moeda, chegando a diminuição ao valor 
de mil réis (pela legislação posterior os cerceadores de moedas foram 
em certos casos sujeitos ás mesmas penas dos fabricadores de moeda 
falsa, bem como equiparou-se a este crime a falsificação de apólices e 
outros papeis de credito). Os cúmplices incorriam nas mesmas penas 
dos autores; a casa em que se fabricasse moeda falsa era confiscada, 
salvo si pertencesse a viuva ou a orphão menor de 14 annos. Estas 
penas cruéis, oriundas do direito romano, explicam-se por conside
rar-se a moeda falsa como crime de lesa-magestade. P . e Souza ainda 
a classifica como «crime contra os direitos do imperante», ao passo 
que para Mello Freire s<5 ha traição e crime de lesa-magestade, «quando 
a moeda falsa se faz, não por interesses particulares, mas em ódio do 
publico e com o fim de usurpar a jurisdicção real». Coi. Cfrim., com. 
ao t. XIV. Segundo o nosso C. p. e o proj. braz., a moeda falsa 
é crime contra a «fé publica». 2^. do trad. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CEIMES E DELICTOS RELATIVOS 1 MOEDA 385 

do valor) e, na verdade, tanto a moeda metallica, 
como o papel-moeda, tanto as moedas nacionaes, 
como as estrangeiras (art. 146 do C. p.) 

2.° — Os papeis fiduciarios representantes da 
moeda (moeda-papel) mencionados no art. 149 do 
C. p. (^), a saber : as obrigações, as notas de banco, 
as acções, recibos provisórios ou quitações que os 
representam, pagaveis ao portador, bem como os 
respectivos (.oupons de juro, de dividendo ou de 
renovação, que tenham sido emittidos pela Fe
deração da AUemanha do Norte, por um dos Es
tados da Federação ou por um Estado estrangeiro, 
ou por communas, corporações, sociedades, ou par
ticulares autorisados a emittir titulos dessa natureza. 

No art. 4° n. 1 o C. p. reconhece a impor
tância internacional da moeda : ainda quando com-
mettidos no estrangeiro por nacionaes ou por es
trangeiros, os crimes contra a moeda não punidos, 
independentemente de outra condição, segundo o 
direito pátrio (§ 21). 

Os crimes contra a moeda (denominação esta 
muito estreita em face do direito vigente) per
tencem pois ao grupo das acções puniveis que, 
caracterisadas pelo meio empregado para o attentado, 
dirigem-se contra dififerentes bens jurídicos. 

O direito que ao Estado pertence de bater 
moeda, o interesse do publico na segurança do 
commercio segundo o direito e os interesses pa-
trimoniaes dos cidadãos reclamam de um modo 
egualmente imperioso que o direito penal proteja 
a moeda. E' por amor desses interesses e não por 
causa da «integridade da moeda» considerada em 
si que o Estado decreta as suas comminações penaes. 
Nesta conformidade determina-se a coUocação das 

(*) Não menciona os sellos, as estampilhas postaes, dos tele-
graphos, de seguro etc.; ver o § 163, I I I , I V . 

T. 11 25 
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acções puniveis contra a moeda e relativas ^U^ÚJ^ 
no (̂ ) systema da parte especial. 

Esta concepção encontra plena confirmação, si 
tÍA''ermos em. vista as acções que a lei qualifica. A 
acçãò pode ser, é certo, uma falsificação, isto é, o 
abuso' da moeda como tal e na importância que é 
devida á sua forma material reconhecida. Mas este 
caso de falsificação propriamente dita não compre-
hende todas as acções que entram na categoria dos 
crimes contra a moeda; não têm ellas entre si outra 
relação senão o meio commum de ataque contra os 
bens juridicos — a moeda. 

§ 158. — Espécies 

I. — A falsificação propriamente dita (C. p., 
art. 146) comprebende dois casos: 

1." a contrafacção, isto é, a fabricação illegal 
de moedas illegitimas. Pouco importa que ellas equi-
valham ou não em valor metallico ás moedas legiti
mas (^), bem como que imitem ou não um cunho 
de facto existente (fabricação de moedas de quarenta 
marcos). E' escusado dizer que a moeda illegitima 
deve ter um certo grão de analogia com a legitima; 
não sendo assim, somente se poderia falar em ten
tativa impossível de moeda falsa ou em burla con-

(*) Contra, a opinião dominante; por ex. Hãlschner, 2.", 571, 
nota 2. Indo ainda mais longe, Lõning colloca os crimes contra a 
moeda entre os crimes contra os direitos do -Estado referentes á 
moeda. Sobre não ser sustentável a idéa da publica fides como bem 
jurídico independente, ver Liszt, Falsche Aufssage (1877) p. 9 ; contra, 
Gubser, 49, Lanterburg, JSitZesííeíiAíe, 133, Stooss Grundzüge, 2, 309. 

(}) A questão tem subida importância pela progressiva desvalo
riza çãí> da prata. 
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summada. Basta que se dê a possibilidade de circula
ção, embora limitada. E', pois, bastante a semelhança 
para induzir em erro no commercio ordinário. A 
moeda desmonetisada, isto é, posta fora de curso, nâo 
é mais moeda, pelo que deve considerar-se juridica
mente como contrafacção o facto de dar-se a espécies 
desmonetisadas a apparencia de moeda valida, com-
quanto a lei tenha incluido este caso entre as adul
terações da moeda (*). 

2.° A falsificação em sentido estricto da moeda, 
isto é, o facto de effectuar-se uma mudança na moeda, 
legitima que lhe dê a apparencia de valor superior. 
Também entram nestn qualificação o pratear, o dourar 
moedas de metal vil e casos análogos (**). 

C) Não se faz mister uma habilidade especial do falsário ou 
uma semelhança tal entre a moeda falsificada e a legitima que possa 
illudir a qualquer pessoa, basla que a moeda falsa tenha a apparencia 
da legitima, e prirtanto uma certa analogia com esta (Merkel). Segundo 
o Trib. do Imp. é uma questão de facto si, no caso occurrente, dárse 
uma semelhança própria a induzir outrem em erro; basta que a moeda 
falsa possa, no commercio ordinário, enganar ás pessoas não perspica
zes. Schwartze p^rém entende que cumpre somente saber si a intenção 
do agente é emittir a moeda falsa como legitima. Também Hãlschner 
considera como circumstnncia indiffeTentc a possibilidade de ser alguém 
illudido. — Mas somente porque, não exifta moeda legitimado valor da 
moeda falsa (por ex.: moeda falsa de 40 marcos) não se deve negar a 
semelhança (üppenhoff, Hâischner, H. Meyer, Olshausen). N. do trad. 

(*>) A adulteração exige uma falsificação da moeda legitima que, 
por uma mudança nella effectuada, lhe dê a apparencia de valor supe
rior. Como a lei não declara em que essa mudança deve consistir, não 
é necessário que na moeda metallica a falsificação verse sobre o cunho 
ou sobre o peso, pode consistir também, por exemplo, no pratear uma 
moeda de cobre (Olshausen, Hãlschner etc). É de outra opinião Berner, 
segundo o qual não se dá neste caso falsificação, porque a moeda não 
falsificada no seu cunho e no seu peso é verdadeira. — J á Pereira e 
Souza observara (Ctaas. dos Crim., p. 57) que, assim como a moeda 
para a sua perfeição requer três cousas: a matéria, a forma e o peso, 
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Tanto a contrafacção, como a falsificação, segundo 
os seus conceitos, exigem da parte do agente a 
intenção de fazer circular a moeda contrafeita ou 
falsificada, isto é, a intenção (equivalente a motivo) 
de usar da moeda illegitima como legitima ou de 
outro modo introduzil-a no commercio, como legitimo 
meio de troca (§ 152, nota 1). A moeda deve ser 
transferida «como legitima; quem a recebe deve, 
pois, estar em erro sobre a sua illegitimidade. Entre
tanto basta que a intenção do agente seja conseguir 
este fim por intermédio de uma ou de varias pes
soas. O usar é, segundo a concepção da lei, uma 
espécie do introduzir na circulação. A intenção de 
introducção não se dá, pois, quando o agente con
serva o poder de dispor, e, portanto, quando apre
senta apenas a moeda para obter credito, occultar 
um desfalque etc. (^). Também o facto de offerecer, 
sem que a moeda saia das mãos de quem oíFerece, 
não é introduzir na circulação, mas, em certas cir-
cumstancias, pode constituir uma tentativa de intro
ducção ("). 

da mesma sorte nestas três cousas pode dar-se a falsificação. Pratear 
ou dourar uma moeda de cobre é falsifical-a na sua forma para dar-lhe 
a apparencia de um valor superior. N. do trad. 

(̂ ) Egualmente Geyer, 2.°, 9, v. Meyer, 951, Olshausen g 146. 
Conirà, a dec. do Trib. do Imp. de 28 de Maio de 86, 14», 161. 

(«) No art. 146 o C. p. ali. exige expressamente a intenção por 
parte do agente de « usar ou de outro modo introduzir na circulação » 
a moeda falsa ou falsificada. A intelligencia da palavra usar em con
traposição a introduzir na circulação tem suscitado duvidas. Segundo 
uns, usar é um caso de introducção na circulação, uma espécie (exempli-
ficação) desta ultima como idéa geral; o uso de que fala a lei suppõe, 
pois, uma alienação ou transferencia a outrem da disposição da moeda. 
É usar da moeda falsa no sentido da lei vendel-a a um colleccionador 
de moedas, dal-a em caução para ser restituida in genere, ou passal-a 
a um terceiro para que delia se utilise (no essencial Berner, Hãlschner, 
H. Meyer, Olshausen, v. Liszt). Segundo outros, a palavra usar tem 
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Entretanto a consummação não opera-se só com 
o facto da introducção na circulação, mas data desde 
o facto da falsificação (**). 

Penas: reclusão por tempo não inferior a 2 
annos, facultativamente a vigilância policial; occor-
rendo circumstancias attenuantes, encarceramento. 

II .— A hurla monetária ou nummaria (C. p., 
art. 147), isto é, o facto de introduzir na circulacüo 
moedas falsas (contrafeitas ou falsificadas) (*). A ex-

um sentido mais amplo, comprehende todo uso que se faça da moeda 
falsa como pretendidamente legitima. Neste sentido v. Wàchter (todo 
uso da moeda em virtude do qual ella entre no commercio na sua 
funcção de dinheiro), v. Schwartze (logo que a moeda, embora não entre 
no commercio, é empregada como legitima), Merkel (o uso não suppõe 
necessariamente uma alienação) e especialmente o Trib. do Imp. na 
dec. de 28 de Maio de 1886 (a contrafacção da moeda para obtenção 
de credito mediante a apresentação das moedas falsas incorre no art. 
146). De accordo com esta doutrina também entende-se que é usar da 
moeda falsa dal-a em caução mesmo com a obrigação de restituição in 
specie (Merkel). N. do trad. 

(*) O crime consumma-se com a falsificação, dada a mencionada 
intenção; fazer uso da moeda falsa ou introduzil-a na circulação é 
circumstancia constitutiva do crime definido no art. 146, de sorte que 
o agente, depois da falsificação, é punivel, embora abandone a sua 
intenção criminosa. O agente incorre também nas penas do crime con-
summado, ainda que a moeda seja reconhecida falsa no acto da emissão. 
Dá-se a tentativa do crime em questão, quando a fabricação começou, 
sem ter terminado em relação a uma só moeda (Olshausen). N. do trad. 

(«) Münzbetrug, burla monetária. Esta expressão, também 
usada por Berner, v. Schwartze, faz crer que se trata de um caso de 
burla caracterisada pela introducção de moeda falsa. Merkel a critica, 
porque o crime de moeda falsa do art. 147, como o do art. 146, não 
reúne necessariamente os caracteres da burla. Com eflfeito, a lei não 
exige que o agente tenha a intenção de obter para si ou para outrem 
um proveito patrimonial illegal (supponha-se que a moeda falsa tenha 
o mesmo peso e valor da legitima, ou que o recebedor de uma moeda 
falsa passa-a a oütrem como legitima, mas gratuitamente). N. do trad. 
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pressão introduzir na circulação designa também aqui 
os actos pelos quaes o dinheiro é introduzido no 
commercio, embora a introducção se opere por moedas 
singulares. 

A burla é punida, dados os seguintes requisitos : 
1."—Quando a falsificação foi- eíFectuada pelo 

introductor mesmo, mas (a lei diz incorrectamente 
também) sem a intenção de introduzir -. moeda na 
circulação (̂ ). 

2.°—Quando o introductor obtém de outro modo 
a moeda falsa, tendo conhecimento de sua falsidade. 

3.°—Quando o agente importa do estrangeiro a 
moeda falsa para o fim de introduzil-a na circulação 
(no paiz ou no estrangeiro). 

Nos dois primeiros casos a consummação opera-se 
com a introducção na circulação e no terceiro data 
já da importação. No primeiro caso a moeda deve 
ser introduzida uo commercio «como legitima», mas 
não nos dois últimos. (") A pena é a da moeda falsa 
(art. 146). 

III.—O caso do art. 148 do C. p. classifica-se 
na burla monetária, isto é, receber alguém moedas 
contrafeitas ou falsificfidas, como boas, e, depois de 
reconhecer a sua illegitimidade, pol-as em circulação 
como legitimas (^), Receber suppõe transferencia por 
parte de outrem, e portanto não comprehende o 
facto de obter o agente as moedas por acto uni
lateral (furtar, achar etc). 

(') E ' um caso de mala fides superveniens que consiste em in
troduzir na circulação, como legitima, a moeda que o introductor 
contrafez ou falsificou sem essa intenção. N. do trad. 

(«) No primeiro caso o art. 147 exige expressamente que a 
moeda falsa seja introduzida na circulação como legitima, e não repete 
esta exigência nos dois últimos casos. N. do trad. 

(*) Sobre a relnção para a burla, ver Kõhler, Trcu und 
Glauben i»i Verkehr, 1893, p. 27. 
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A consummação opera-se com a intròducção na 
circulação. Penas : encarceraraento até 3 mezes ou 
multa até 300 marcos. A tentativa é punivel. 

IV.—A denominada hilhonagem (C. p., art. 150), 
isto é, pôr em circulação moedas legitimas e desti
nadas a circular, mas diminuídas no seu valor me-
tallico por um processo mechanico ou chimico (aparar, 
limar, raspar etc) . O acto apresenta-se pois como 
crime contra a moeda no sentido estrícto; dimi
nuições correspondentes no papel-moeda não se com-
prehendem no art. 150. A bilhonagem é punivel 
dados os seguintes requisitos : 

1.°, quando o cerceamento foi efíectuado pelo 
agente ; 

2.°, quando o agente introduz habitualmente 
(§ 55. III) na circulação e pelo seu valor integral 
moedas cerceadas por outrem ; 

3.°, ou quando o faz de intelligencia com o 
cerceador. 

Penas : eucarceramento e facultativamente multa 
até 3.000 marcos, bem como perda dos direitos ci-
vicos. A tentativa é punivel. 

V.—Fabricar ou obter puncção ou buril, cunhos, 
gravuras, lâminas ou outras fôrmas que sirvam para 
a confecção de moedas na intenção de commetter 
um crime de moeda falsa (art. 151). 

Como se v^, a lei sujeita á uma pena especial, 
como crime sui generis, certos actos preparatórios ou 
de tentativa; taes actos deixam pois de ser puniveis, 
quando é commettido o projectado crime de moeda 
falsa. 

Penas : encarceramento até 2 annos. 
Em todos os casos até aqui mencionados (*), 

(*) Neste numero também entra a bilhonagem do art. 150 do 
C. p. Contra, a opinião commum, especialmente ülshausen, § 150, 2. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



392 TRATADO DE DIKKITO FJSNAL 

deve ser pronunciado o confisco das moedas contra-
feitas ou adulteradas, bem como o confisco dos objectos 
designados sob o n. V, posto que não tenha logar 
o processo ou a condemnação de pessoa determi
nada (§ 152). 

VI.—Relacionam-se com os crimes de moeda 
falsa propriamente ditos as contravenções de que 
trata o art. 360, ns. 4, 5 e 6 do C p. (penas, 
multas até 150 marcos ou detenção), a saber: 

a) a fabricação dos objectos designados sob o 
n. V sem ordem por escripto da autoridade, ou a 
entrega delles a outrem que não a autoridade; 

b) emprehender a reproducção desses objectos 
ou a impressão de modelos dos papeis a que a lei 
se refere, sem ordem por escripto da autoridade, ou 
a entrega de provas a outrem que não a autoridade ; 

c) fabricar ou espalhar impressos ou desenhos 
que na fôrma ou nos ornatos se assemelhem ao 
papel-moeda, bem como fabricar fôrmas que possam 
servir para o preparo de taes impressos ou desenhos. 

Conjunctamente com a pena pôde ser pronun
ciado o confisco dos meios de reproducção dos im
pressos e dos desenhos, pouco importando que per
tençam ou não ao agente. 

VII. — Finalmente, em connexão com a ma
téria de que temos tratado, devemos fazer menção 
da lei de 26 de Maio de 1885 concernente á pro-
tecção contra a contrafacção do papel que é empre
gado no preparo de bilhetes do thesouro (*). Papel 
egual ou semelhante, em relação ás marcas exte
riores caracteristicas, ao que é empregado para a 
confecção de bilhetes do thesouro, de sorte que só 
se possa notar a dififerença, applicando-se especial 
attenção, não pôde, sem permissão, ser fabricado ou 

(6) Kleinfeller, NG. 249. 
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importado do estrangeiro, vendido, posto á venda ou 
de outro modo introduzido na circulação (art. 1) (®). 

Penas : no caso de infracçao dolosa, encarcera
mento até um anno, e, quando o acto é praticado 
na intenção de commetter se um crime de moeda 
falsa, encarceramento de 3 mezes até 2 annos. No 
caso de culpa, multa até 1000 marcos ou encarce
ramento até 6 mezes (art 2). Conjunctamente com 
a pena (e também independentemente delia) deve 
ser pronunciado o confisco (art. 3). 

(6) Ver o ? 152, nota 1.» 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. — CRIMES E DELICTOS CONCERNENTES 
Â DOCUMENTOS 

§ 159. — Considerações geraes 

LiTTERATURA. — Merkel, H H , 3», 784, 4.°, 441 
John. Z, 4." 1; contra elle Buri, GS, 36.» 193, (Beitrãge, 260) 
Mommsen, GS, 36.°, 34. ; contra elle, v. Buri, GS, 36, 810 
Joha, Z, 6.", 88; coutra, v. Bnri, 39.° 36; v. Kries, Z, 6." 
88, especialmente á p. 148 ; Riedel, G8. 38.°, 534 e GS. 
390, 161; Bõrne, GS. 41.°, 383; Weismann. Z, 11.° 1, 2.° 
518; Teichmann, na Gazeta de Heusler, 7.°, 347. 

I. — Historia e collocação systematica. A in-
criminação da falsificação de documentos, como a da 
moeda falsa, tem a sua origem na lei Cornelia tes-
tamentaria nummaria, cujas disposições a principio 
limitadas á falsificação dos testamentos foram con
sideravelmente ampliadas, para comprehenderem uma 
serie de casos de quasi-fahum. O direito allemão 
deu o caracter de crime sidgeneris á falsificação de 
sellos e de documentos {chartce, noticice, cartas pa
tentes, outorgas) e ordinariamente a punia com a 
perda da mão ou também com a pena d'água fer-
vente. A Carolina, art. 112, comminava a pena ca
pital ou penas corporaes contra aquelle que « fizesse 
sellos, cartas, tombo ou registro de uma proprie
dade, de rendas ou juros, falsos » O direito commum, 
incluindo a falsificação de documento na idéa geral 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRIMES CONCERNENTES A DOCUMENTOS 395 

e indeterminada da falsidade, como oífensa á fé pu
blica, oppôz notável embaraço á verdadeira con
cepção. Também o C. p. do Imp. induz em erro, 
usando da inscripção « falsificação de documentos », 
comquanto o objecto do cap. 23 não corresponda a 
este titulo, e assim leva a sciencia a manter a tra
dição antiquada e inexacta. 

Somente no caso do art. 267 dá-se falsificação 
no sentido próprio. Mas ainda ahi o facto de falsi
ficar é completamente supplantado pelo facto de 
usar, com que se opera a consummação do crime. Na 
falsa authenticação (art. 271) trata-se tão pouco de 
falsificação quanto na destruição de documento alheio 
(art. 274, n. 1). 

O traço commum aos crimes que pertencem a 
este grupo só pôde ser encontrado no facto de terem 
elles por objecto documentos, e portanto meios de 
prova. Como nos crimes que têm por objecto f. 
moeda, é o meio, e não a direcçâo do attentado, 
que assignala o caracter especifico do grupo. O le
gislador não protege os documentos por amor d'elles 
mesmos, mas por amor dos variados bens juridicos, 
para os quaes o documento pôde ter importância no 
commercio segundo o direito. 

O documento não é mais do que a idéa central 
em torno da qual agrupam-se outros delictos que o 
legislador reunio no capitulo 23. Si o marco não 
apresenta se sempre como documento, comquanto 
possa figurar como tal, nos signaes representativos 
de valor, de que tratam os arts. 275 e 276, a 
idéa de documento é completamente abandonada. 

I I .— O C. p. não nos dá o conceito do que seja 
documento; os motivos o suppõem «conhecido e fir
memente estabelecido ». Na verdade, esta supposição 
é um erro lamentável; pois cada um dos caracteres 
do conceito é tão controvertido quanto a idéa funda
mental, sobre que elle assenta. 
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No sentido do direito penal (não assim no sen
tido do direito processual), documento é todo ohjecto 
do mundo exterior, que tenha sido preparado para 
provar, pelo seu conteúdo intellectual (e não somente 
pela sua existência) um fado juridicamente relevante. 
Consideram-se pois como documentos não só os es-
criptos (inclusive phonogrammas), senão também 
outros objectos, que por palavras ou signaes repre
sentativos de palavras são próprios e se destinam á 
communicação de pensamentos: monumentos, enta
lhes, mossas, marcos, sellos, armas etc. podem 
também entrar n'este numero. O documento deve 
ser feito, passado, lavrado, isto é, deve-lhe ter sido 
impresso o seu destino de prova por uma vontade 
reguladora no momento de ser elle criado ou mesmo 
posteriormente. B' somente a taes documentos que 
o direito penal concede a sua protecção peculiar, e 
não a todos os que têm importância no processo 
civil e no processo criminal. O que constituo a es
sência do documento é o seu destino de prova, e não 
a sua «aptidão para a prova» (^). 

O documento deve ser destinado a provar um 
facto juridicamente relevante (e não somente a iden
tidade do objecto ou a quem elle pertença), isto é, 
um facto que, por si s(5 ou ligado a outros, dá ori
gem a relações jurídicas, as extingue ou altera (*). 

(i) De accordo Berner 580, Hãlschner, 2.°, 520, Olshausen, § 269, 
3, Stooss, 2.°, 325, Ziebarth 383; também a dec. do Trib. do Imp. de 
19 de Dez. de 87, 17.°, 103, e 25 de Out. de 89, 20.°, 6 e 19 de Out. 
de 91, 22.°, 182. Contra, especialmente as câmaras criminaes reunidas 
na dec. de 6 de Março de 83, 8, 92; Bõrne, v. Buri, John, v. Kries, 
Mommsen, Biedel. 

(") Na linguagem usual a palavra documento toma-se n'um 
sentido ora amplo, ora restricto: no primeiro caso, documento é todo 
objecto que pôde servir de prova, e no segundo, todo objecto desti
nado a servir de prova. E' nesta ultima accepção, que se toma a 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CEIMES CONCEENENTES A DOCUMENTOS 397 

Os documentos são públicos ou privados, nacio-
naes ou estrangeiros. Consideram-se públicos, se
gundo o art. 380 do C. do pr. civil, aquelles que 
a autoridade passa com as formas prescriptas e nos 
limites de suas attribuições, ou os que sfio passados 
por outra pessoa revestida de fé publica a respeito 
dos negócios que entram na sua competência. Todos 
os demais documentos são privados. Documento 
privado nacional é o que é passado no paiz (embora 
por um estrangeiro), documento publico nacional é 
o que é passado por uma autoridade nacional (em
bora no estrangeiro, por exemplo, pelo cônsul allemão 
de Londres). A lei concede a mesma protecção aos 
documentos nacionaes e aos estrangeiros. 

O documento publico é também documento, e 
portanto deve corresponder ao conceito acima dado; 

palavra documento no direito penal allemão; assim se chama « todo 
objecto corporeo e inanimado (e não somente os escriptos) destinado 
a provar factos juridicamente relevantes » (prescindindo por ora de 
opiniões divergentes). Deste conceito não se segue que o objecto seja 
próprio a provar os factos que elle se destina a provar; a falta de 
« aptidão para a prova » (Beweisfâhigkeit) não lhe tira a qualidade 
de documento. A lei porém obriga a fazer uma distinoção. O art. 267 
do C. p. considera objecto de falsificação « os documentos públicos ou 
o documento particular que fôr relevante para a jrrova de direitos ou 
relações jurídicas ». Assim no documento publico a lei dá impor
tância jurídica á simples forma, independentemente do conteúdo, 
punindo a falsificação, ainda quando o documento seja irrelevante 
para relações jurídicas. A razão é que, como explica Berner, « quando 
o Estado eleva um objecto á cHtegoría de documento, exige, sem 
outra condição, que seja respeitada a forma documental, e pune como 
offensa ao direito a lesão dessa forma ». Quanto aos documentos pri
vados porém, é necessário que elles tenham força probante, « efficacia 
probatória » (Beweiserheblichkeit) para relações de direito. Sem tal 
efficacia não existe documento. Este requisito não se contém na idéa 
de documento, mas lhe é accrescentado (no essencial, H. Meyer, 
Hálschner, Berner, v. Liszt, Olshausen) — Esta doutrína tem contra-
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mas tanto basta para que, independentemente de 
outra condição, o documento publico fique sob a 
protecção da lei penal. O legislador exige simples
mente respeito á fôrma documental. Não assim 
quanto aos documentos privados. Elles somente 
gosam da plena protecção da lei penal, quando, sós 
ou em ligação com outros meios de prova, são rele
vantes fará a prova de direitos ou de relações jurí
dicas; além de ser o documento destinado á prova, 
além da relevância do facto, faz-se mister a rele
vância do documento como prova. Não é este um 
caracter que decorra da idéa de documento, mas 
foi accrescentado aos outros caracteres. Um objecto 
dsstinado a fazer certo um facto, pôde entretanto 
ser completamente irrelevante para a prova desse 
facto; a actual estructura do processo (especial-

dictores. O Trib. do Imp. entende que é da essência da idéa de 
documento a « aptidão para a prova » de um facto, e muitas vezes 
tem assim julgado. No mesmo sentido Geyer, Merkel e outros. 
E ' também controvertido si se deve considerar como documento 
somente o objecto destinado a servir de prova, ou si o objecto sim
plesmente próprio para isto. O Trib. do Imp. tem vacillado, pronun-
ciando-se em um e outro sentido. Merkel pronuncia-se energicamente 
pela primeira opinião. O documento, diz elle, suppõe « uma vontade 
que o tenha destinado a dar testemunho de certos factos, pouco impor
tando, quanto ao mais, que esse destino lhe tenha sido dado por 
occasião de originar-se o objecto ou posteriormente». — No nosso 
direito penal a idéa de documento é a mesma que tem curso no pro
cesso civil ou criminal; só se consideram como documentos os escriptos 
(instrumentos). No direito penal allemão esta idéa foi ampliado, 
segundo os motivos do C. p., porque « a experiência tem mostrado 
que na pratica são utilisados como meios de prova de direitos e rela
ções juridicas objectos que não podem ser designados como escriptos, 
e que também são admittidos nos pleitos, baseiando-se nelles as deci
sões judiciarias. Dada esta importância de taes documentos, em juizo 
e fora delle, deve desapparecer a limitação da « falsificação em do
cumento » aos escriptos. N. do trad. 
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mente a livre apreciação da prova) pôde limitar 
este contraste a poucos casos, mas não o pôde 
supprimir de todo. Não é necessário, cumpre notar, 
que a relevância da prova se refira justamente aos 
factos, para cuja prova o documento foi destinado. 

A relevância ou efficacia probatória do do
cumento privado, suppõe que aquelle que o passou 
é nelle nomeado ou pôde ser facilmente conhecido 
pelo docume.ito, embora somente ligando-se este a 
outras circumstancias. A assignatura não é pois 
necessária; basta, de um lado, o sello, toda sorte 
de assignatura por meios mecânicos, e, de outro 
lado, a menção da firma, o assignar de cruz, as 
iniciaes do nome; póde-se mesmo prescindir de 
toda assignatura (marcas de placa, mossas nas arvo
res destinadas ao corte, carimbo nos bilhetes de 
estrada de ferro), quando sobre a pessoa que passa 
o documento ou de quem elle emana não ha duvida. 
Não é necessário que o autor do documento por 
elle contraia obrigações (testemunhos, relatórios). 

§ 160. — I. Da falsificação de documento 
propriamente dita 

I.— A acção. 
Segundo o C. p. Imp., a falsificação de do

cumento consta de dois actos que podem occorrer 
separadamente no tempo e no espaço — a falsifi
cação e o uso do documento. Destes dois actos é 
porém o ultimo que prepondera. Desfarte o cara
cter essencial do crime de falsificação é abandonado 
e torna-se decisivo o ponto de vista da burla. 

1.°— A falsificação comprehende : 
a) a contrafacção ou falsificação em sentido 

estricto, isto é, a fabricação de uma fôrma do-
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cumental de attestação não authentica. Não authen-
tico é o documento, quando o seu testemunho 
expresso ou tácito em relação á pessoa de quem 
emana não é verdadeiro. Consequentemente é tam
bém falsificação de documento a assignatura de uma 
pessoa morta ou em geral de uma pessoa que não 
existe, e não a exclue o facto de estar de intelli-
gencia o terceiro, cujo nome deve ser assignado, 
salvo si a illegalidade dirime-se em virtude de um 
mandato etc. (*). Ao envez, não se pôde admittir 
a existência de falsificação, quando a assignatura é 
de facto do pretendido autor do documento, mas 
foi obtida por engano ou ameaça, ou quando não é 
verdadeiro o facto realmente aflfirmado no documento 
pelo seu autor {^). 

b) A falsificação de um documento authentico, 

(') o que a este respeito decide são os preceitos do respectivo 
direito civil. O direito prussiano, por exemplo, exige para a represen
tação em negócios jurídicos procuração por escripto, de sorte que a 
autorisação por outra forma dada para o uso do nome de outrem não 
torna o documento authentico. A opinião commum porém é contra a 
doutrina do texto, pois entende que o falsamente da lei significa — 
sem o consentimento do portador do nome (como no nosso direito 
penal). A isto replica Merkel: « o portador do nome não é a única 
pessoa interessada em não ser o seu nome posto por outrem sob 
um documento. Também aquelle a favor de quem o documento é 
passado tem interesse cm que a assignatura, de cuja authenticidade 
depende a força probante do documento, emane do portador do 
nome, que seja verdeira; o seu consentimento também importa». 
N. do trad. 

('•) Isto é, o documento falso quanto ao conteúdo, mas authen
tico quanto á pessoa de quem emana não constitue (não se tratando 
de documento publico) crime de falsificação. Assim não é crime de 
falsificação passarem as pessoas immediatamente interessadas documentos 
sobre negócios ou relações jurídicas simuladas. Em taes casos pôde 
dar-se burla. N. do trad. 
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isto é, uma alteração tal do seu conteúdo, que o 
documento deixe de provar aquillo que primitiva
mente provava ou a prova primitiva solfra uma 
transformação. Para a idéa é indifferente que o 
conteúdo actual do documento corresponda ou não 
á verdade material. 

(?) Segundo o art. 269 do C. p. Imp., derivado 
do direito francez por intermédio do cod. prussiano, 
á falsa fabricação de documento é equiparado o 
enchimento de um papel com assignatura em branco, 
isto é, o facto de encher alguém um papel revestido 
da assignatura (genuina) de outrem sem a vontade 
do signatário ou contra as suas instrucções, dando-se 
ao papel o caracter de documento ou, como sem 
duvida podemos accrescentar, dando-se-lhe conteúdo 
diverso do convencionado. 

2.°— Usar com o fim de enganar, isto é, fazer 
uso do documento nas relações jurídicas, como um 
meio de prova sob forma material, com a expressa 
ou tácita affirmação de sua legitimidade e authen-
ticidade. E' indifferente que o engano verse dire-
ctamente sobre os factos, para cuja prova o do
cumento é destinado, ou sobre outros factos. Egual-
mente o é que se consiga o fim — enganar a outrem. 
A exhibição material do documento, que se acha 
nas mãos do agente, é o caso mais freqüente do 
uso, mas não é o único; basta qualquer disposição, 
em virtude da qual o documento seja posto sob as 
vistas da pessoa a enganar, quer um intermediário 
lh'o exhiba, quer lhe chegue ás mãos de outro 
modo (mettendo-se-lhe no bolso, collocando-se o do
cumento em um livro, entre outros papeis, na 
estante e tc ) . Para a consummação é necessário que 
o enganado observe materialmente o documento. 
A referencia a um documento, a leitura delle ou a 
affirmação de sua legitimidade (si o documento não 
é ao mesmo tempo exhibido), a apresentação de 

T. II 2ü 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



402 TRATADO DE DIREITO PENAL 

uma cópia (si esta mesma não é apresentada como 
documento) não é usar (^). 

Assim a entrega de um telegramma assignado 
com um nome falso só excepcionalmente poderá ser 
considerado como falsificação de documento, por 
quanto pelo telegramma a expedir o empregado do 
telegrapho não é enganado e nenhum documento 
recebe o destinatário recebendo o telegramma ex
pedido ('). Só é diverso o caso, quando (e, segundo 

Q) Contra, Olshausen (basta a possibilidade da observação) ; 
semelhantemente v. Meyer, GS, 47.", S7 ; Weismann, Z, 11.°, 76, bem 
como o Trib. do Imp., especialmente na dec. de 8 de Abril de 89, 
19.°, 215. Ver também a dec. de 10 de Dez. de 86, lõ, 10 (basta a 
leitura) e a de 27 de Junho de 87, 16.°, 228 (basta a cópia). 

(̂ ) A dec. das câmaras criminaes reunidas de 6 de Março de 
83, 8.°, 92, como dantes o superior tribunal de Berlim, admitte em 
geral a existência de falsificação de documento, porque o telegramma 
expedido é um documento, que o expedictor fabricou mediatamente 
(e também fez chegar ao seu destino ?), servindo-se do intermédio do 
empregado do telegrapho, e portanto « mediante utilisação de forças 
naturaes». Egualmonte Geyer, 2.°, 103, Hálschner, 2", -546, John, 
1.°, 508 e seg., Merkel, HH. 4.°, 449, v. Mej-er 932, bem como na 
GS, 47.», 105, Mommsen, GS, 28.», 611, 36.», ó6, Olshausen g 267, 
41, Scherer, GS. 28.», 605 e outros. Esta doutrina desconhece a na
tureza do telegrapho, que consiste em uma reproducção independente 
da communicação (ver o ^ 149, I I ) . No sentido do te.xto relativamente 
ao telegramma expedido, Binding, Normen, 1.», 206, Dambach, GS, 
28.°, 293, Meves, HH, Z.°, 1006. "Weismann (acima, nota 1) considera 
o telegramma expedido como documento original — Ortloff, GA. 28.», 
203, entende que a entrega do telegramma a expedir é fazer uso. Contra 
(e portanto de accordo com o texto) a opinião da maioria e também 
de Olshausen, Heusler, Archiv für die Zivilistische Praxis, 62.°, 286. 
Os tratados de extradicção, em parte, fazem expresse, menção do caso 
(por exemplo, o tratado com o Estado do Congo de 25 de Julho ue 
1890 — « faux en écritures ou dans les dépêches télégrapbiques»). (»)• 

(°) No exame desta interessante questão tem-se em attenção o te
legramma original (Aufgabedepesche) e o telegramma expedido [Ankunfts 
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a lei sobre os telegra.phos de 15 de Junho de 1891, 
é isto sem duvida possivel) o expeditor é convi
dado a fazer a prova da legitimidade de sua assi-
ofnatura ou a faz voluntariamente. Neste caso a 
entrega do telegramma constitue o facto de usar 
para o fim de enganar (•̂ ). 

depesche). Em relação ao primeiro, si o telegramma tem por objecto 
factos juridicamente relevantes e está revestido de assignatura (na 
hypothese falsa) é sem duvida um documento no sentido do art. 267 
do C. p. ali. jVTas a entrega de tal telegramma ao telegraphista não é 
fazer uso de documento falso em relação a este, porque o expeditor 
nenhuma prova tem que fazer, o seu acto tem por fim fazer chegar 
o telegramma fielmente ao destinatário. Também a entrega do tele
gramma ao telegraphista não é fazer uso do documento em relação 
ao destinatário, porque a este não é exhibido ou accessivel o tele
gramma original (neste sentido o Trib. do Imp.). Quanto ao tele
gramma expedido, pode elle ser considerado como documento no sen
tido do C p . ? A questão é respondida negativamente por v. Liszt, 
Meves, OppenhofF e outros, porque o empregado do telegrapho não 
expede uma cópia authentica do original, o telegramma expedido 
é uma reproducção ou transformação do telegramma original e cuja 
exactidão não é authentioada. Esta solução porém é contestada por 
outros. Assim como em certos casos, diz Olshausen, a simples cópia 
de um documento original apresenta-se como documento, devemos 
considerar também — de accordo com o uso dos telegraphos e os 
hábitos da vida pratica— o telegramma expedido como um documento 
que o expeditor fabricou, utilisando-se do telegraphista como instru
mento ; a cópia official do telegramma, posto que não authenticada, 
é recebida pelo destinatário, caso não suspeite alterações, como prova 
da conformidade com o telegramma original; o destinatário deixa-se ia-
fluenciar por essa cópia, como si recebera uma communicação original, de 
sorte que, segundo os hábitos do publico, o telegramma expedido é tido 
como documento. E desse documento (attenta a sua falsa assignatura) o 
expeditor faz uso em relação ao destinatário para o fim de enganar, 
utilisando-se egualmente do intermédio do empregado do telegrapho 
(Trib. do Imp., Hálschner, Merkei, v. Schwartze, Olshausen). N. dotrad. 

(3) Quando um empregado do telegrapho telegrapha sob falso 
nome ao collegu que está sentado ao apparelho, pode dar-se falsificação, 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



404 TEATADO DE DIKEITO PENAL 

Não soíFre duvida que podem ser diversas a 
pessoa a enganar e a pessoa a prejudicar. 

II. — A intenção. Tanto a intenção como o 
uso devem derivar de uma intenção contraria ao 
direito, isto é, a intenção do agente é fazer uso do 
documento nas relações jurídicas como meio de prova 
para o fim de enganar. Essa intenção deve dar-se 
na primeira phase da actividade criminosa, ao passo 
que na segunda não é mais do que o dolo, isto é, 
a consciência de que o agente faz uso do documento 
como meio de prova para o fim de enganar. A in
tenção de causar damno não é também aqui neces
sária. 

III. — Espécies. 
Segundo o art. 267 do C. p.. dá-se falsificação 

de documento, quando o mesmo indivíduo, com in
tenção contraria ao direito, contrafaz ou altera um 
documento publico nacional ou estrangeiro, ou um 
documento particular relevante para prova de direitos 
ou relações jurídicas e delle faz uso para o fim de 
enganar. 

A' falsificação de documento o art. 270 equi
para o facto de fazer alguém uso de documento falso 
ou falsificado, sabendo que é falso ou falsificado, 
para o fim de enganar. 

A falsificação ou o uso constitue a autoria (ou 
co-autoria). O uso repetido do mesmo documento 
falso, bem como o facto de usar-se uma só A'̂ez de 
vários documentos falsos, só constitue uma acção 
punivel. 

IV. — Tanto no caso do art. 269 como no do 
art. 270, a consummação só se opera com o uso do 
documento. A tentativa, que na simples falsificação 

caso o apparelho imprima automaticamente os signnes nas tiras de 
papel que se desenrolam. Não assim si o recebedor não lê a noticia, 
mas a ouve immediatameate pelo apparelho em funcçao. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRIMES CONCEUNENTES A DOCUMENTOS 405 

de documento não é punivel, começa no caso do 
art. 267 com o inicio da falsificação (*), e só começa 
no caso do art. 270 com o inicio do uso. 

V. — A pena normal é encarceramento (art. 
267). Tem applicação a pena aggravada (art. 268), 
quando a falsificação é eíFectuada 1.° na intenção 
de lucro, isto é, quando a intenção do agente é obter 
para si ou para outrem um proveito patrimonial 
(não necessariamente injusto) ('), e 2." na intenção 
(equivalente a motivo) de causar damno a outrem 
(não necessariamente patrimonial) (®). 

Pena aggravada: a) na falsificação de do
cumentos privados, reclusão até 5 annos, e facultativa-

(*) Muito controvertido. De accordo Berner, 583, Geyer, 2.'>, 
104, Merkel, 122, bem como em HH., 3.°, 807, 4.°, 448, Weismann 
Z., 11, 78, e a dec. do Tiib. do Imp. de 27 de Maio de 87, 16.°, 183. 
Contra, Baumgarten, Versueh, 413; Birkmeyer, Teünahyne, 107; Cohn, 
Versnch, 640; HâUchner, 2.°, 553; Kõhler, Shidien, 18; Schütze, 487; 
as dec. do Trib. do Imp. de 2 de Out. de 82, 7.°, 54, e de 17 de Dez. 
de 85, 13.', 213, e especialmente Olshausen entendem que as ciroum-
stancias do caso dado é que devem decidir. Haumgarlen, Versueh, 413, 
Cohn, Versueh, l.°, 640, Kõhler, 1.°, 18, receitam incondicionalmente 
a hypothese da tentativa. 

(*) Portanto diver.=amente do que se dá na burla. De accordo o 
Trib. do Imp. (repelidas vezes, ultima dec. a de 16 de Out. de 84, 11.°, 
155); Fuchs, G A, 10, 42Õ, Geyer, 2.°, 103; Meves, HH. , 3.°, 994; 
Olshau.sen § 268, 1- Cnirà, Binding:, 1?, 464, nota 24, Hálschner, 2?, 
.551, Merkel, HH. , 3.», 799, v. Meyer, 937, Simonson, Vorteil, 29. Basta, 
pois, a intenção de dar occasião a que o devedor cumpra a sua obri
gação. Quanto ao mais ver o § 138. 

C) Neste sentido a maioria, especialmente Berner, 584, Geyer, 
2?, 103, V. Meyer, 937, v. Wachter. 468. Correctamente as dec. do 
Trib. do I m p . de 5 e 12 de Março de 83, 8.°, 188. Deve-se, pois, 
considerar também como bastante a offensa á honra, a privação da 
liberdade (não, porém., o mallogro de um prazer, de um baile, de uma 
sociedade). Contra o texto, Hálschner, 2.°, õ52, Merkel, HH., 3.°, 800, 
Olshausen, ? 268, 3.°, Schütze, 488, nota 15. 
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mente multa até 3.000 marcos; b) na falsificação 
de documentos públicos, reclusão até 10 annos e fa
cultativamente multa de 150 até 6.000 marcos. 
Occorrendo circumstancias attenuantes no caso a) 
encarceramento por tempo não inferior a uma se
mana, e no caso b) por tempo não inferior a 3 mezes; 
facultativamente multa até 3.000 marcos. Accesso-
riamente á pena de encarceramento pode ser pro
nunciada a perda dos direitos civicos (art. 280). 

§ 161. — II. A falsa attestação (falsificação 
intellectual de documentos) 

LiTTERATUEA. — J. "Weiss, Das Examen in atrafrecht-
lieher BetracMungr, contribuição para a doutrina da falsi-
ficai;ão intellectual, diss., 1891. 

I. — E' da essência da falsificação de documento 
a contrafacção ou a alteração da forma destinada á 
authenticação. Para a idéa da falsificação é indiíFerente 
que o conteúdo do documento, tal como resulta da 
contrafacção ou da adulteração, conforme-se ou não 
com a verdade. Apezar da conformidade, pode dar-se 
falsificação (por exemplo, o devedor, que pagou o 
credor, mas que não recebeu delle quitação, fabrica 
uma quitação). Pode, apezar da não conformidade, 
ser inadmissível a hypothese de uma falsificação 
(por exemplo, o credor que não foi pago é levado 
por artificio do devedor a passar-lhe quitação). Mas 
neste caso a forma de authenticação, externamente 
inatacável, verdadeira e não falsificada, está ao ser
viço da inverdade: no seu conteúdo ella é falsa. 
Assim surge a idéa da denominada falsificação ma
terial ou intellectual de documento (denominação pró
pria a induzir em erro), ou mais correctamente a 
•idéa da certificação ou attestação falsa, « le faux 
intellectuel » do direito francez (Cod. penal francez, 
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art. 147), donde este crime passou para o Cod. prus
siano (art. 252) e d'ahi para o Cod. allemão. 

I I , — O C. p. Imp. qualifica somente a attes-
tação publica, materialmente inexacta, ou nos termos 
do art. 271, a attestação em documentos (^), livros 
e registros públicos, de declarações, actos ou ííictos 
que são relevantes para direitos ou relações juii-
dicas, quando essas declarações, actos ou factos nfio 
tiveram logar ou tiveram logar de outro modo, ou 
quando emanam de pessoa que funccionou em qualidade 
que não lhe pertence, ou de pessoa diversa da que é 
designada em dictos actos. A lei exige a relevância 
jurídica das declarações, actos e factos, e não a re
levância da prova; mas os livros, registros e t c , 
devem ter força probante justamente a respeito das 
declarações de que se trata ("). Os livros e registros 
públicos, de que a lei faz expressa menção, com-
prehendem-se na idéa de documento publico, de sorte 
que essa menção especial é supérflua; os livros e 
registros devem também certificar declarações, actos 
e factos juridicamente relevantes. Entram nesta ca
tegoria os registros cadastraes e hypothecarios, os 
registros das patentes, os registros concernentes ao 
commercio, á navegação, ao estado civil, e bem assim 
os róes das prisões e penitenciárias relativos aos réos 
que cumprem ou cumpriram penas, mas não o re
gistro criminal do ministério publico. 

O empregado publico que faz-se culpado scien-
temente de falsa attestação, commette crime de re
sponsabilidade (art. 378). O indivíduo que não é 
empregado publico — abstracção feita da cumplici
dade em crime de responsabilidade — é punido : a) 
quando provoca a falsa attestação (art. 271), isto é. 

(1) A idéa é a mesma enunciada acima. 
(••') Egualmente a dec. do Trib. do Imp. de 30 de Junho de 90, 

21, 31. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



408 TRATADO DE DIREITO PENAL 

quando dá causa a que o empregado publico, na 
Juüova.ucia da verdade, certifique no livro, ou registro 
publico etc, factos não verdadeiros (por exemplo, 
que A c a mãe do recemnascido, que B conveio no 
cancelamento da hypotheca inscripta a seu favor) (''); 
h) ou quando faz uso de uma falsa attestação para 
o fim de enganar (art. 293). 

A consummação opera-se no primeiro caso com 
a iiiscripção e no segundo com o uso. A tentativa 
é isenta de pena (*). 

Penas em ambos os casos : encarceramento até 
6 uiezes ou multa até 300 marcos; si o facto é 
praticado na intenção de locupletação ou de preju
dicar-se a outrem (§ 160, notas 5 e 6), reclusão 
até 10 annos e facultativamente multa de 150 até 
6000 marcos. 

Occorrendo circumstancias attenuantes, encar
ceramento e facultativamente multa até 3000 marcos 
(arts. 272 e 273). 

§ 162. — III. Os demais crimes concernentes 
a documentos 

I. — A subtracção de documento (art. 274, n. 1), 
incorrectamente classificada na burla pelo cod. prus
siano, contrasta com a contraíacção. Assim como 
esta é a fabricação, aquella é a sonegação de do
cumento (nacional ou estrangeiro) como meio de 
prova. A idéa de documento deve, pois, exigir 

í/*) Ver o ?(, 177, VI . Ver a lei sobre gente do mar de 27 de 
Dezembro de 1878 (art. 93, ns. 1 e 99, n. 2). 

(•*) Quem d;í causa a que o empregado enganado faça a in-
scrJpc;ão, coiumeite, segundo a regra geral {'i 50). o crime de respon
sabilidade. O art. 271 do C. p. favorece, pois, sem nenhuma justificação 
o indivíduo que não é empregado publico. 
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também aqui que o documento seja destinado a 
provar, mas não exige a relevância da prova ('). 
Como actos de subtracção, a lei enumera, de um 
lado, a destruição ou a damnificação do documento, 
e nesta parte o que está em questão em primeiro 
logar é o conteúdo do meio de prova e só media-
tamente a sua substancia material, e, do outro lado, 
a suppressão. A expressão suj^primir comprehende 
tanto o occultar como o extraviar (§ 135, II , I). 
Não basta, pois, a apropriação do uso; mas basta 
impedir que um terceiro tome conhecimento do do
cumento (̂ ) ou que o documento lhe seja entregue. 
A intenção de fazer posteriormente uso do do
cumento não exclue a applicação da lei (^), pois o 
uso posterior não tira que o documento tenha sido 
supprimido. 

A acção só é punivel, dados os dois seguintes 
requisitos : 

1.° que o documento não pertença ao agente 
ou não lhe pertença exclusivamente (não bastam di
reitos reaes de um terceiro) (*) ; 

2.° que a subtracção se opere na intenção (equi
valente a motivo) (̂ ) de prejudicar-se a outrem. 

(>) Egualmente a dec. do Trib. do Imp. de 22 de Out. de 83, 
9», 141, Bôrne, GS, 41.° 306, Geyer, 2.°, 105, Hálschner, 2.'', 560, 
Mcrkcl, HH, 3.°, 807; contra, John, 3.°, 184, Olshausen, ? 274, 2, 
que também nesta parte consideram como regulador o art. 267 do C. p. 

(2) Egualmente a dec. do Trib. do Imp. de 30 de Maio de 90, 
20.», 413. 

(') Egualmente a dec. do Trib. do Imp. de 26 de Jan . de 83, 

8.°, 79; contra, Geyer, 2.», 106, Hálschner, 2.°, 562, Olshausen, 

l 274, 6.0. 
(*) Egualmente Hálschner, 2.», 560, Merkel, HH, 3.°, 807, 

V. Meyer, 944 ; contra, üishausen, g 274, 2.°. 
(̂ ) Egualmente a dec. do Trib. do Imp. de 24 de Junho de 87, 

16, 150; c<mtrà, Geyer, 2.", 106, Olshausen, ? 274, 7. 
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Não é necessário que o prejuízo seja patrimonial; 
basta, pois, difficultar-se a proÂ a em um processo 
de accusação privada. 

Penas : encarceramento e facultivamente multa 
até 3000 marcos. E' também facultativa a perda 
dos direitos civicos (art. 280). 

II . — Arrancamento de marco (art. 274, n. 2). 
O marco não se comprehende necessariamente 

na idéa de documento. Si o marco tem o destino e 
a relevância de prova, certo é que prova, não pelo 
seu conteúdo, mas pela sua existência, quando delle 
não constam signaes representativos de palavras. 
Assim o arrancamento de marco figura tanto no di
reito romano como no da edade média allemã de um 
modo completamente independente ao lado da falsi
ficação de documento, independência esta que so
bretudo se deve a idéas religiosas tenazmente arrai
gadas (*). A Carolina, art. 114, punia com pena 
arbitraria, aquelle que « perversamente e de modo 
perigoso deslocasse, abatesse, tirasse ou mudasse 
divisas, limites, balisas ou marcos ». O direito com-
mum manteve este ponto de vista. Entretanto salta 
aos olhos a analogia entre este delicto e os delictos 
concernentes a documentos. E como a deslocnção 
de divisas pôde apresentar todos os caracteres da 
falsificação de documentos, a pena menos rigorosa, 
que o C. p. lhe inflige, suscita fundada critica. 

O art. 274, n. 2, pune quem, na intenção de 
prejudicar a outrem, 1.° supprime ou destroe; 2." torna 

(*) A pena especial, mencionada por Griram, Reehtsaltertümer, 
õ4tl, encontra-se também freqüentes vezes nas collecções austríacas de 
assentos dos escabinos (*). 

(») O violador do marco era enterrado até o pescoço e sobre a 
sua cabeça passava o arado tirado por quatro cavallos.—Ver sobre ar
rancamento de marco a Ord. Afí'., I. 5. t. 60, Man., t. 95, Phil., t, 67. 
N. do trad. 
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irreconhecível ou remove ; 3.° ou falsamente colloca 
um marco ou outro signal destinado Ç) (pela auto
ridade publica ou por quem de direito) a assignalar 
os limites de um prédio ou o nivel d'agua. Estes 
três casos correspondem á suppressão, á alteração e 
á contrafacção de documentos. Em cada um delles 
presuppõe-se que a divisa tem em si impresso o seu 
destino de servir de prova. A suppressão de um 
signal que lembra o nivel a que a água attingio 
por occasião de uma enchente notável não incide 
no art. 274. 

Penas : encarceramento e facultativamente multa 
até 3000 marcos. 

I I I . — Acções puniveis que têm por objecto o 
sello (papel sellado, sellos adhesivos, impressos em 
branco sellados, carimbos), bem como as estampilhas 
do correio e dos telegraphos (sello de franquia 
postal, envolucros sellados, vales postaes e cartões 
postaes). Como a legislação imperial não equipara 
incondicionalmente as instituições estrangeiras ás 
nacionaes e, quando o faz, dil-o sempre expressa
mente, as disposições concernentes a esta matéria 
só se referem a sellos e a estampilhas nacionaes. 
A verdadeira collocação systematica deste grupo de 
acções puniveis seria entre os crimes concernentes 
á moeda (C. p., art. 149) ou entre os crimes con
cernentes ás rendas publicas (§ 197). Inconseqüen
temente o C p . o classifica nos crimes concernentes 
a documentos (^). 

(') Também a raia limitrophe entre dois prédios. O art. 370. 
n. 1, do C. p. só temem vista o íacto do cavar ou cultivar, e não o 
de desviar. Dec. do Trib. do Imp. de 29 de Dez. de 91, 22.», 286. 

(*) De accordo Hiilschner, 2.°, 566, Heinze, Staatsrecht, 131, 
Olshausen, § 275, 2. Contra, Morkel, HH, 3.°, 810, v. Meyer, 942, e 
também a dec. do Trib. do Inip. de 20 de Junho de 82, 6.°, 387. — 
Não distribuem-se mais envolucros sellados. 
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Os factos que se comprehendem neste grupo são: 
. 1° — Contrafazer ou falsificar, na intenção de 

fazer uso, objectos de dita. natureza, bem como fazer 
uso de taes objectos falsificados, embora a falsificação 
não provenha do agente (art. 275). A expressão 
usar comprehende, além da defraudação do imposto, 
a alienação dos objectos falsificados. A consunimação 
opera-se. no primeiro caso, com a falsificação, e no 
segundo com o uso. Penas : encarceramento por 
tempo não inferior a 3 mezes e facultativamente perda 
dos direitos civicos (art. 280). 

2° — TJtilisar-se scientemente em papeis su
jeitos ao sello de sello já servido (sello adhesivo, 
papel sellado, impressos em branco sellados, carimbos, 
art. 276). A lei de 13 de Maio de 1891 equipara 
a este caso a utilisação de estampilhas do correio 
ou dos telegraphos já empregadas para a franquia, 
depois de ter-se supprimido no todo ou em parte o 
signal de inutilisação. Penas: multa até 600 marcos. 
Em contrario ao disposto no art. 73, esta pena deve 
ser imposta, além da pena da defraudação. 

3." — Alienar ou ter á venda papel sellado que 
já fôra utilisado, tendo sido apagados os caracteres 
nelle inscriptos, bem como seÜos adhesivos, im
pressos em branco sellados ou carimbos cortados 
ou destacados que já tenham servido anteriormente. 
Pena : multa até 150 marcos. 

4.° — Fabricar fôrmas, que possam servir para 
o preparo de papel sellado etc., sem ordem por es-
cripto da autoridade, ou entregal-as a outrem que 
não á autoridade (C. p., art. 360, n. 4). Pena: 
multa até 150 marcos ou detenção, 

5.° — Emprehender estampar as fôrmas desi
gnadas sob o n. 4 ou a entrega de exemplares nos 
termos do art. 360, n. 5 do C. p. Pena: a do n. 4. 

E' facultado o confisco nos casos sob os ns. 4 
e ò, pertençam ou não os objectos ao condemnado. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRIMES CONCERNENTES A DOCUMENTOS 413 

A lei de 13 de Maio de 1891 fez extensivas 
as disposições legaes nos cisos sob ns. 3 a 5 ás es-
tampilhas do correio e dos telegraphos (•'). 

IV. — A's mencionadas disposições a lei de 22 
de Junho de 1887 concernente ao seguro contra a 
velhice e a invalidez accrescenta as suas commina-
ções penaes protectoras das marcas do seguro {^°) 
(arts. 154 e 155). 

A lei qualifica : 
1,° — A contrafacção ou falsificação de taes 

marcas na intenção de fazer uso, bem como o facto de 
usar dellas. Penas : encarceramento por tempo não 
inferior a 3 mezes e facultativamente perda dos di
reitos civicos. 

2.° — O facto de utilisar scientemente marcas 
já utilisadas, bem como alienar ou ter á venda 
scientemente marcas já servidas, tendo sido apa
gados no todo ou em parte os signaes de desvalo-
risação nellas postos. Pena: a mesma indicada sob 
o n. 1°; üccorrendo circumstancias attenuantes, 
pôde ser imposta uma multa não superior a 300 
marcos ou detenção. 

Em ambos os casos (1 e 2), deve ser pronun
ciado o confisco das marcas, pouco importando que 

(*) Pelo tratado da união postal universal de 4 de .Tulho de 
1891, art, 18, todos os Estados contractantes obrigani-se a punir o 
emprego fraudulento de sellos postaes falsificados ou já usados, bem 
como a prohibir e a impedir todos os actos fraudulentos concernentes 
aíj fnbrico, venda, negocio ou distribuição de vinhetas e sellos do ser
viço postal falsifiendos ou de tal modo contrafeitos, que possam ser 
confundidos com os sellos e vinhetas usados pela administração de 
uma das partes contractantes. — Ü Império da Allemanha não desem
penhou ainda esta obrigação. 

('*) Não pertencem a este numero os cartões de quitação pas
sados segundo a lei sobre a invalidez, os quaes são verdadeiros do
cumentos. Dec. do Trib. do Imp. de 27 de Outubro de 93, 24.°, 348. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



414 TRATADO DE DIKEITO PENAL 

pertençam ou não ao condemnado. Cabe o confisco, 
ainda que não tenha logar o processo ou a condem-
nação de determinada pessoa. 

3.° — a) A não autorizada fabricação de fôrmas 
que possam servir para o preparo das marcas, bem 
como a entrega das marcas a outrem. 

b) O emprehender, sem autorização, estampar as 
mencionadas fôrmas, bem como entregar exemplares 
a outrem. 

Penas: multa até 150 marcos ou detenção; 
pode ser pronunciado o confisco das fôrmas, pouco 
importando que pertençam ou não ao condemnado. 

V. — Acções puniveis que têm por objecto papeis 
concernentes á identidade das pessoas. O art. 363 
do C. p. inclue neste numero passaportes, dispensas 
militares, cadernetas do aprendiz viajante, ou outros 
papeis destinados a attestar a identidade de uma 
pessoa (como um acto de baptismo), cadernetas de 
criados ou de operários ou outros attestados exi
gidos por disposições especiaes, attestados de boa 
conducta ou de capacidade. E' puniA^el: 1.°, a falsi
ficação ; 2°, o fazer uso scientemente de taes papeis ; 
3.°, o uso de documentos verdadeiros, mas passados 
para outrem ; 4.°, a transferencia de ditos papeis a 
outrem. Em todos estes quatro casos, o agente deve 
ter a intenção de illudir a autoridade, ou a um 
particular para favorecer a situação própria ou 
alheia ("). 

Com quanto os mencionados j^apeis sejam indu
bitavelmente documentos no sentido do art. 267 e 
a intenção que o art. 363 exige, apezar de inde
terminada e genérica, comprehende-se em todo caso 

(!') Si a intenção tende á obtenção de um determinado proveito, 
são íipplicaveis os arts. 207 e seg. Dec. do Trib. do Imp. de 23 de 
Novembro de 01, 22.°, 22õ. Também pôde dar-se burla. Dec. de 8 
de Abril de 92, 23.°, 43. 
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na intenção « contraria ao direito » de que trata 
aquelle artigo; comquanto se dê assim uma falsi
ficação de documento propriamente dita, que é tanto 
mais perigosa quanto taes falsificações pertencem ao 
officio dos criminosos de profissão, a nova legislação, 
sob a influencia do direito francez, converteu esses 
actos em crimes especiaes relativamente á falsificação 
de documentos e lhes inflige uma pena, cuja bran-
dura não tein justificação (detenção ou multa até 
150 marcos). 

VI. — Acções puniveis que têm por objecto 
attestados concernentes á saúde. Taes attestados 
não são necessariamente documentos, porque não são 
necessariamente destinados a provar factos juridica
mente relevantes. Mas, ainda quando tal seja o caso, 
não têm applicação os arts. 267 a 273 do C. p., 
comquanto não se possa allegar razões ponderosas 
que justifiquem um tratamento menos rigoroso. 

A lei pune : 
1.°, quem, arrogando-se a qualidade de medico 

ou de pessoa approvada pertencente ao corpo me
dico Q^), ou servindo-se sem autorização do nome 
de uma pessoa que tenha tal qualidade, passa um 
attestado sobre o estado de sua própria saúde ou 
da saúde de outrem, ou quem falsifica um attestado 
desta natureza regularmente passado e delle usa 
para illudir as autoridades ou as companhias de se
guro. Pena: encarceramento até um anno (C. p. 
art. 277) ; 

2.°, os médicos e outras pessoas approvadas do 
corpo medico que passarem scientemente, sobre o 
estado da saúde de alguém, um attestado falso para 

C ) Si estão comprehendidas neste numero as parteiras, decide-se 
segundo as leis estaduaes. De accordo Olshausen, ^ 277, I , Hálschner, 
2, 569, as inclue sempre, a Dec. do Trib. do Imp. de 27 de Março 
de 84, 10, 340, não as inclue nunca. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



416 TRATADO DE DIREITO PENAL 

ser exhibido a alguma autoridade publica ou a uma 
companhia de seguros (attestado falso). Pena: en
carceramento de 1 mez até 2 annos (art. 278) ; 

3.°, quem, para induzir em erro sobre o estado 
de sua saúde ou da saúde de outrem, a uma auto
ridade publica ou a uma companhia de seguros, fizer 
uso de attestado comprehendido nos termos dos 
arts. 277 e 278. Pena: encarceramento até 1 anno 
(art. 279). 

Em todos os três casos pôde ser pronunciada, 
accessoriamente á pena de encarceramento, a de 
perda dos direitos civicos (art. 280). 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L.IVP?,0 SEO-XJlSrDO 

Crimes e delictos contra os bens jurídicos 
da conectividade 

CAPITULO I 

CRMES CONTRA O ESTADO 

§ 163. — Exame synthético 

LiTTERATURA. — Feuerbach, Phüosophisefi-juristische 
Untersuchung über das Verbrechen des Hochverrats, 1778 ; 
Zirkler, Die gemeinrechüiche Lehre vom Majestãtsverbrechen 
und Rochverrat, 1836; "Weiske, Sochverrat und Majestãts
verbrechen, das crimen majestatis der Bômer, 1836; Kostlin, 
Die perduelUo unter den rômischen Kôn^/en, 1841; accres-
centem-se os trabalhos de Günther mencionados na Z, 12, 
603; Hepp, Politische und unpolitische StaMsverbrechen, 1846; 
V. Feder, Das Staxdsverbrecheu des Hochverrats, 1850; 
Brunner, 2, 685 ; Homberger, Der Begriff des polüischen 
Delikts und dessen Verwertung im materiellen Strafreckt des 
Devischen Beichs, 1893; De Pilla, Dei reati contro Ia si-
curezza interna deJlo Stcào, I, 1888. 

I. — Considerações geraes. — O conceito do 
crime político depende do conceito do Estado em 
uma epocha dada. As transformações politicas re-
flectem-se nas comminações penaes, pelas quaes a 

T. n 27 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



418 TEATADO DE DIREITO PENAL 

communhão politica procura proteger-se. A monarchia 
absoluta e a monarchia constitucional, a aristocracia 
e a republica democrática armam-se para dar com
bate, com a mesma inflexibilidade, aos adversários 
de sua soberania. 

Assim justifica-se a posição especial em que é 
collocado o crime político não só na legislação na
cional (penas graves, mas nem sempre infamantes), 
como na assistência jurídica internacional, sobretudo 
no tocante á extradição (§ 22). O mesmo facto 
explica este phenomeno que em toda parte se ob
serva : só lentamente e depois de repetidos revi-
ramentos de opinião, a legislação e a sciencia chegam 
a uma discriminação ferme e jurídica das diversas 
espécies do crime politico. Examinando o crime po
lítico á luz de considerações puramente ideaes, dis-
tinguem-se nelle três grandes grupos: 

1.° — O ataque contra a ordem politica interna, 
tal como a constituição a estabelece, quer a con
stituição seja escripta, quer não. Ora, a consti
tuição não só fixa o território do Estado, como de
termina quaes são os depositários do poder publico 
uno ou dividido. 

Assim,,nos é dada a idéa scientifica da alta traição. 
2.° — O ataque contra a seg:uraiLça_exterior do 

Estado ou trad^ão contra o paiz, e o crime que a 
prepara nos tempos de paz armada, a revelação de 
segredos militares. 

3.° — O ataque contra os Estados estrangeiros, 
ataque que, em virtude do constante incremento das 
relações -entre os paizes mais afastados, pode reagir 
sobre os interesses nacionaes, afifectando-os de um 
modo muito sensível. 

Na historia e no direito vigente esta distincção 
deixa-se apenas reconhecer por lineamentos mal se
guros e variáveis. Só pelo fim do século passado 
conseguio-se separar da alta; traição a traição contra 
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0 paiz. A preponderância que cabe ao rei na fôrma 
monarchica levou a um desmedido exagero da idéa 
do crime de lesa-magestade, ao passo que os direitos 
politicos dos cidadãos e das assembléas representa
tivas só a pouco e pouco vieram a gosar da pro-
tecção do direito penal. 

Os áttentados contra Estados estrangeiros são 
punidos, mesmo pela legislação dos nossos dias, de 
um modo incompleto e ás mais das vezes sob condi
ções restrictivas. 

II. — A perdueüioy uma das duas idéas funda-
mentaes do antigo direito romano (§ 3), e origem 
da moderna idéa da alta traição, passou para o se
gundo plano pelos fins da Republica. Nas tribulações 
da guerra civil foi a ponco e pouco substituída pelo 
crimen magestatis (mencionado pela primeira vez na 
lei Appuleja de 652 ou 654 a. u.), entendendo-se 
por tal toda oíFensa da amplitudo ac dignüas do povo 
romano. Em 673 Sylla commetteu o processo e o 
julgamento a uma nova quoestio. Além disto dava-se 
a perduellio, quando alguém animo hostili emprehendia 
alguma acção pela qual fosse ameaçada a existência 
do Estado. O crimen magestatis sobreviveu á queda 
da Republica, mas mudou de caracter: em vez do 
povo figurava a plenitude dos direitos soberanos 
reunidos na pessoa do principe. O abuso que impe
radores tyrannicos fizeram desta ductil figura cri
minal [magestatis singulare et unicum crimen eorum 
qui crimine vacarent, dizia PHnio) obteve sancção 
legal na celebre Lez quisquis (1. 5, C. 9, 8), que 
Arcadio e Honorio decretaram em 397. 

Na edade média allemã a traição militar prati
cada contra os companheiros apparelhados para a 
expedição e contra o seu chefe, de que tratam as 
leis barbaras, converteu-se em , quebra da fé devida 
ao senhor feudal, em infidelidade (Rib. 69, 1, pu
nida com a morte). A idéa da felonia comprehendia 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



420 TKATADO DE DIREITO PENAL 

também, além deste caso gravíssimo, o procedimento 
desleal para com outras pessoas, a quem o delin
qüente devesse fidelidade. Que o facto se dirigisse 
contra o senhor feudal, não era caracter da idéa, mas 
circumstancia aggravante. 

Apezar de ser o crime politico de natureza emi
nentemente nacional, o crimen majestatis do direito 
romano foi também admittido no direito allemão pela 
buUa áurea de 1556, como mais cedo o havia sido 
no direito canonico. A Bamberguense admittio ex
pressamente no art. 132 («penas d'aquelles que 
offendem a magestade imperial ou real ») o crimen 
lesce magestatis, e no art. 133 lhe equiparou a offensa 
que o delinqüente fizesse a seu senhor. O art. 135 
trata da traição militar {proãitio) e além disto o 
art. 149 occupa-se com a felonia no sentido do di
reito allemão (não falta a menção do companheiro 
de leito e do amigo próximo parente), a que com-
mina a pena de esquartejamento. A Carolina adoptou 
somente as disposições sobre a felonia (art. 124). 
O seu silencio sobre o crime de lesa-magestade pro
vinha, sem duvida, da competência da Câmara Imperial; 
em todo caso ninguém punha em duvida que conti
nuassem a vigorar as disposições do direito romano (*). 

(*) Em Portugal a constituição de Arcadio e Honorio passou 
para o Cod. Aff., 1. 5, t. 2, e d'ahi para o Man., t. 3, e para o Phil., 
t. 6. No seu Cod. Crim. M. Freire reunio sób a denominação de alta 
traição o que no direito allemão se denomina alta traição e traição 
contra o paiz, e a distinguio do crime de lesa magestade. O primeiro 
verifica-se todas as vezes que directamente se ataca o Estado, o impe-
rante ou o seu poder; quando não se oflFende, porém, directamente o 
Estado nem o imperante na sua pessoa, nem o seu alto e supremo 
poder, mas a sua dignidade, auctoridade e direitos, dá-se o crime de 
lesa-magestade. « A nossa Ord. tirada das leis romanas, diz elle no seu 
commentario, não distingue, como julgo ser necessário, um e outro crime 
e chama a um e outro geralmente de lesa-magestade, com a diíferença 
de primeira e segunda cabeças na forma das mesmas leis.» N. do trad.. 
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O direito commum não podia chegar a discri
minações firmemente estabelecidas. A idéa da felonia 
ia cahindo em esquecimento. Até certo ponto o 
crimen Icesae magestatis foi ampliado (neste sentido 
o direito austríaco de 1696) a todos os crimes di
rigidos contra a administração publica, como a re
volta, o attentado contra a escolta, o declarar guerra, 
o exigir contribuições por ameaças, a falsificação de 
cartas patentes, moedas e sellos, a usurpação de re
galias, o cárcere privado etc. Bmbalde tentou-se 
individualisar a perduellio (e egualmente a proditio), 
como traição militar contra o paiz; também não 
teve resultado a tentativa feita por Carpsov, apoiado 
na 1. un., C, 9, 7, de destacar a maledictio in prin-
cipem como crime especial, cujo processo e punição 
dependiam, do principe. 

Só quando na segunda metade do século XVIII , 
sob a influencia das novas intuições que os escri-
ptores do período philosophico prepararam e desen
volveram, e sobretudo em conseqüência da vigorosa 
direcção dada aos grandes Estados da Allemanha 
por príncipes eminentes, o vivo espirito de uma re
novação ampla e profunda penetrou na legislação, 
pôde ella libertar-se do influxo entorpecedor do 
crimen magestatis do direito romano. 

J á em 1787 a Áustria distinguia a alta traição 
da traição contra o paiz. De um modo ainda 
mais claro e preciso o Allg. Landrecht prussiano 
qualificou os attentados contra a constituição, a vida 
e a liberdade do chefe do Estado como alta traição, 
e o facto de provocar-se um perigo externo e de 
comprometter-se a segurança do Estado em relação 
a potências estrangeiras como traição contra o paiz. 
O crime de injuria ao soberano foi definido com 
maior precisão. A litteratura, que também nesta 
parte tinha á frente Feuerbacb, seguio o caminho 
assim indicado. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



422 TEATADO DE DIEEITO PENAL 

A' legislação allemã impoz-se mais a necessi
dade política de attender ás relações entre o im
pério e os Estados federados, e ás relações destes 
entre si. 

O art. 74 da Constituição da Federação da 
AUemanha do Norte, apoiando-se em uma resolução 
federal de 1836, dispoz que os attentados crimi
nosos contra a integridade, os órgãos e as autori
dades da Federação seriam punidos segundo as leis 
estaduaes, como si fossem perpetrados contra algum 
dos Estados. Logo depois o Império decretou no 
seu C. p. as necessárias comminações que receberam 
um notável complemento pela lei de 3 de Julho de 
1893, concernente á revelação de segredos militares. 

III.— Desde que o povo foi chamado a tomar 
parte nos negócios públicos, a protecção dos direitos 
políticos dos cidadãos ficou sendo um importante 
objecto da legislação penal. Comquanto muitos dos 
« direitos políticos » garantidos nas cartas constitu-
cíonaes, como a inviolabilidade do domicilio, o se
gredo da correspondência epístolar, a liberdade in
dividual, fossem posteriormente reconhecidos, graças 
a um exame mais calmo, como bens jurídicos des
tituídos de caracter político, e se referissem as 
acções, que contra elles attentam, já ao direito com-
mum e já aos crimes de responsabilidade, ao passo 
que outros direitos, como a liberdade de imprensa, 
o direito de associação ou o de reunião, foram por 
uma serie de comminações pena es, não tanto prote
gidos na sua existência, quanto circumscríptos em 
limites legalmente fixados — certo é que os crimes 
e delictos contra os direitos cívicos entraram defini
tivamente nos códigos penaes da AUemanha. O C. p. 
imperial, também nesta parte sob a influencia do 
direito francez fCode penal, art. 109 a 113) por 
intermédio do cod. prussiano, comprehende sob esta 
denominação dois grupos de acções puniveís essen-
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cialmente diversas. As suas comminações penaes 
protegem 1.° as assembléas legislativas do Império 
ou dos Estados da Federação (inclusive o senado e 
a representação das cidades hanseaticas livres), 
como depositários do poder legislativo conferido ao 
povo, e 2.° o direito poli tico de voto e de eleição 
conferido ao cidadão allemão. 

IV.— Dos attentados contra Estados estran
geiros, o C. p. imperial trata apenas sob a deno
minação de (c acções puniveis contra Estados amigos» 
dos que correspondem á alta traição, das oíFensas 
para com o soberano, da injuria a embaixadores e 
do desacato a symbolos de autoridade ou de so
berania. 

§ 164.— I. Da alta traição 

LiTTERATURA.— Knltschky, Das Verbrechen des Hoch-
verrats, 1874; Jolin, HH, 3, 3; Hâlscliner, 2, 720. 

I.— Conceito. Alta traição — em contraposição 
á traição contra o paiz — é o attentado contra o 
Estado na sua estabilidade interna e consequente
mente contra a sua existência como individualidade. 
Os actos de alta traição não perderiam o seu cara
cter, ainda quando o Estado, contra o qual se 
dirigissem, fosse o único existente na terra. O Es
tado, como individualidade, suppõe o território, a 
constituição e os depositários do poder publico 
(§ 163). Na idéa una da alta traição compreben-
dem-se pois três grupos diversos de acções ; mas 
do circulo da alta traição o direito imperial vigente 
separou, para formar espécies distinctas do crime 
político, 1.° a oífensa ao soberano (§ 167); 2.° o at
tentado contra o senado e a representação das ci
dades hanseaticas livres (§168, I); 3.° o attentado 
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contra o direito politico de voto e de eleição, bem 
como contra as assembléas legislativas (§ 168, II). 

O objecto contra o qual attenta a alta traição 
propriamente dita é a communhão politica nacional, 
consequentemente o Império da Allemanha e cada 
um dos Estados que d'elle fazem parte. Por outro 
lado á alta traição applica-se somente o direito 
penal nacional, ainda quando a acção punivel tenha 
sido praticada no estrangeiro, quer por am nacional, 
quer por um estrangeiro (C. p., art. 4, n. 1, § 21, 

II.— A legislação imperial enumera casuistica-
mente as acções (com exclusão de outras quiçá 
equivalentes), nas quaes vê um attentado contra a 
estabilidade interna do Estado. Constituem, pois, 
alta traição no sentido do direito vigente : 

1."— O assassinato e a tentativa de assassinato 
contra o Imperador, o imperante do Estado de que 
o delinqüente é subdito, ou do Estado onde o de
linqüente tem a sua residência. O que regula é pois 
o logar da residência do delinqüente e não o logar 
do delicto (§ 30). Esta disposição não é applicavel 
ás republicas que fazem parte da Federação allemã, 
bem como não o é aos regentes C). 

C) Alta traição é o attentado contra o monarcha, como sobe
rano, a constituição politica e o território do Estado (Berner). A alta 
traição tem por objecto o imperador, os imperantes dos Estados que 
fazem parte da Federação, a constituição do império da Allemanha, 
as constituições dos Estados, o território do Império, e os territórios 
dos Estados. O imperador é protegido pelas disposições sobre a alta 
traição na sua qualidade de cbefe do império da Allemanha, e os 
príncipes federaes como investidas do poder publico estadual (John). 
N. do trad. 

C") O art. 80 do C. p. ali. trata somente da alta traição contra 
o chefe do Estado. O crime ahi definido só pode ser commettido — a) 
contra o imperador, a quem cabe a presidência (pràsidium) do Im-
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Pena, morte (art. 80). Esta disposição, que, 
depois do restabelecimento da pena de morte (§ 10), 
foi accrescentada á lei em virtude de uma emenda 
do deputado v. Kardofif, colloca em face do bomi-
cidio doloso e premeditado, definido no art. 211 do 
C. p., um crime novo e independente. Este, como 
caso grave de alta traição, e não como bomicidio 
punido com pena especialmente aggravada, distin
gue-se do bomicidio sobretudo pela importância 
eminentemente política do objecto sobre que recae 
o ataque (̂ ) ("). 

O art. 50 do C. p. tem applicação á pessoa 
estranha, que for cúmplice. Da equiparação da con-
summação e da tentativa resultam f) aj a impos
sibilidade de uma desistência que exima da pena, e 
hj a impossibilidade de ser reduzida a pena do 
cúmplice (*). 

perio da AUemanha; 6) contra o imperante do Estado federal de que 
o delinqüente é, ao tempo do facto, cidadão; c) contra o imperante 
do Estado onde o delinqüente residia ao tempo do facto, pouco im
portando que o facto tenha sido praticado em Estado diverso do da 
residência. Assim o imperador e os imperantes dos Estados são prote
gidos por disposições penaes mais severas de que os demais príncipes 
allemães e os depositários do poder supremo nas cidades livres hansea-
ticas, a que a opinião commum nega a protecção do art. 80, assim 
como aos regentes (Olshausen). N. do trad. 

(1) O homicídio do soberano a seu pedido seria portanto pu-
nível em virtude do art. 80. 

(•=) O crime do art. 80 não é um caso qualificado do crime 
definido no art. 211 (assassinato), mas um caso qualificado da alta 
traição (Tríb. do Imp., Binding, v. Wãchter). Mas em virtude do 
disposto no art. 59 tem applicação, não o art. 80, e sim o art. 211, 
quando o agente ignora que a pessoa, contra quem attenta, é o im
perador (Olshausen). N. do trad. 

(2) Ver o g 48, nota 5, e o § 51, nota 6. 
(«) A doutrina do autor é impugnada por um grande numero 

de cri min alistas, que entendem ter a lei simplesmente equiparado as 
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2." — O facto de emprehender alguém (fora do 
caso previsto sob o n. 1) matar, prender, entregar 
ao inimigo ou tornar incapaz de governar o impe-
rante de um Estado da Federação (art. 81, n. 1). 
Matar não comprehende o hómicidio culposo, mas 
sim o homicídio doloso, premeditado ou não {"). 

S° — O facto de emprehender alguém mudar 
violentamente a constituição do Império da AUe-
manha, ou a constituição de um dos Estados da 
Federação allemã, ou a ordem de successão no 
throno, estatuída em alguns d'elles (art. 81, n. 2). 
Por constituição devemos entender as instituições 
fundamentaes sobre que assenta a actividade do 
Estado, quer enumeradas, quer não, na constituição; 

penas da tentativa ás do crime consummado, sem, todavia, abrir uma 
excepção ao principio do art. 46 sobre a desistência da tentativa. « A 
favor desta opinião, diz Berner, militam claramente os mais óbvios 
princípios de política ». Também o Trib. do imp. e vários criminalistas, 
entre os quaes o próprio Merkel que admitte a conclusão do autor 
mencionada sob a letra a, entendem que, na ausência de uma dispo
sição expressa, a cumplicidade não pode ser punida com a pena de 
morte somente porque a lei equiparou na pena a tentativa ao crime 
consummado. A applicação da pena de morte á cumplicidade, diz Ols-
hausen, offenderia o principio — nulla pcena svne lege. N. do trad. 

(«_) O art. 81, n. 1, comprehende todos os casos de hómicidio 
doloso não comprehendido no art. 80, que, como foi dito, menciona 
somente o caso qualificado da alta traição. Assim si alguém assassinar 
o imperante de um Estado da federação, de que não seja cidadão ou 
onde não tenha residência, incorrerá, não no art. 80, e sim no art. 81. 
D*ahi resulta porém esta incongruência: si a victima fosse, não o im
perante, mas um simples particular, o delinqüente deveria ser punido 
com a pena de morte, como incurso no art. 211. Este absurdo, assigna-
lado por John, Merkel evita, dizendo que no caso de assassinato dar-
se-hia um concurso ideal de crimes, e, segundo os princípios que o 
regem, o delinqüente deveria ser punido com a pena mais rigorosa do 
art. 211. N. do trad. 
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portanto as attribuições do chefe do Estado, de um 
lado, e a reunião e as attribuições dos corpos legis
lativos, de outro. Pertenceria a taes áttentados uma 
mudança do direito de voto, mas não a alteração da 
liberdade de imprensa, ou da liberdade religiosa (^). 
A mudança projectada deve ser violenta, e assim 
ôcam^ excluídas as meras ameaças (*) Q. 

4L° —O facto de emprehender alguém aj incor
porar violentamente, no todo ou em parte, o terri
tório federal a um Estado estrangeiro, ou desannexar 
uma parte do território federal; IJ incorporar vio
lentamente, no todo ou em parte, o território de um 
Estado federal a outro Estado federal, ou desannexar 

O Contra, Homberger, 41. 
(*) Egualmente Geyer, 2, 127, Hálscliner, 2, 737; contra, Berner, 

•350, Merkel, 376, v. Meyer, 797, Olshausen, § 81, 6, Schütze, 255, 
nota 17. 

( ' ) Segundo John, não basta, para dar-se o crime de alta traição, 
que o attentado tenha por fim mudar uma disposição da constituição 
ou accrescentar á constituição uma disposição nova: é necessário que o 
attentado se dirija contra a constituição e se proponha a substituil-a 
por outra, convertendo, por exemplo, a monarchia em republica ou 
vice-versa. — Tem maior numero de defensores a opinião de que não 
se deve identificar a constituição com a carta constitucional, pois a 
constituição de um Estado comprehende muito mais do que esta, além 
de que nem todas as disposições contidas em uma carta constitucional 
são por sua natureza constitucionaes; constituição quer dizer simples
mente instituições fundamentaes. — Per violência, uns entendem somente 
a vis absoluta, outros também a vis compulsiva e portanto as ameaças, 
quando podem ser apoiadas pela força. « Em regra, diz Berner, a vio
lência deve ser physica, Mas, si a violência vem do alto, é possível que 
ella se verifique pela influencia que a autoridade política pode exercer 
em virtude do cargo, ainda sem o emprego da força physica. Neste 
caso dá-se o requisito da violência no abuso do poder. A. illegitima 
suppressão da constituição por meio de um decreto ministerial que fosse 
executado sem violeucia physica, bem poderia ser punida como alta 
traição ». N. do trad. 
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uma parte do território de um Estado (art. 81, 3 
e 4 O e). 

Penas applicaveis aos casos 2 a 4 : reclusão 
perpetua, ou prisão perpétua em fortaleza. Decor
rendo circumstancias attenuantes, prisão em fortaleza 
por tempo não inferior a 5 annos (^); accessoria-
mente á prisão em fortaleza pode ser imposta a pena 
de perda dos cargos públicos que o culpado exerça, 
bem como a dos direitos procedentes de publicas 
eleições. 

III . — Actos preparatórios. 
1.** — No caso sob o n. II , 1.**, o C. p., de 

accôrdo com a concepção do direito commum, pune 
a tentativa com as penas do crime consummado, e 
nos casos 2 a 4 dispõe o mesmo a respeito do em-
prehendimento. O art. 82 do C. p. contem a seguinte 
definição do emprehendimento, definição que preva
lece somente em matéria de alta traição: « empre
hendimento é todo acto destinado a pôr immediata-
mente em execução o intento criminoso ». Não é, 
pois, o começo da execução, mas o acto que leva ao 
começo d'esta, o acto que immediatamente a pre-

(5) o facto de converter alguém violentamente em provincia 
imperial todo o território de um Estado da Federação só pode ser 
considerado como alta traição segundo o n. 2 do art. 81. 

(8) O attentado contra o território federal deve ter por fim in-
corporal-o no todo ou em parte a um Estado estrangeiro, ou desanne-
xsil-o para converter a parte desannexada em Estado independente e 
estranho ao Império; o attentado contra o território de um Estado 
federal tem por fim incorporal-o no todo ou em parte a outro Estado 
federal ou desannexal-o para converter a parte desannexada em Estado 
distincto, mas pertencente á Federação (John). N. do trad. 

(*) O máximo da prisão em fortaleza é aqui, como em geral, 
15, e não 10 annos. Não importa que se tenha dado um erro de redacção. 
Ver o § 16, nota 5. Incorrectamente Berner, 864, Schútze, GA, 365, 
Sontag, Redactionsversehen, 54, o mesmo, Festungshaft, 174. No sentido 
do texto a opinião commum. 
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para. Por outras palavras: o emprehendimento da 
alta traição tem mais amplitude do que a tentativa, 
e assim comprehende também actos preparatórios; 
mas, em contraposição á outra significação da pala
vra, somente comprehende os actos preparatórios que 
confinam immediatamente com a tentativa Ç). 

Desta concepção segue-se que, em contraste 
com a idéa geral do emprehendimento, os actos 
preparatórios remotos não podem ser punidos como 
emprehendimento da alta traição; o desígnio deve 
ter passado a phase de esforços não individuali-
sados, e tomado a fôrma palpável de uma acção 
determinada, embora não se achem resolvidas todas 
as particularidades da execução, concernentes ao 
logar, ao tempo e aos meios. 

São também impossíveis a tentativa de empre
hendimento, a desistência delle e a reducção da 
pena do cúmplice (vêr a nota 2.*). 

2.° — Os arts. 81 e 82 deixam pois impunes 
os actos preparatórios na sua maior parte. 

Os artigos seguintes preenchem esta lacuna, 
sujeitando a penas os demais actos preparatórios, e, 
na verdade, o fazem de modo que certos actos 
notavelmente perigosos incidem em penas superiores. 

(') A questão é muito controvertida. A opinião commum con
sidera o emprehendimento simplesmente como tentativa; neste sentido 
Berner, 352, Binding, Normen, 2, 454, Knitschky, 160, etc. Outros 
vêm no emprehendimento a idéa restricta com relação á tentativa; 
neste sentido, especialmente Geyer, 2, 127, Gõbel, Untemehmen, p. 6. 
Hãlschner, 2, 744, v. Meyer, 253, Olshausen, ^ 821, 1, Schütze, 235, 
dec. do Trib. dó imp. de 13 e 18 de Junho de 87, 16, 165. Ver o g 46, 
nota 2 (»). 

(") A opinião predominante, contraria á do autor, quer evitar a 
incongruência que se nota entre o art. 80 e o art. 8 1 ; ao passo que o 
art. 80 só equipara, no caso qualificado, a tentativa ao crime consum-
mado, o art. 81, no caso simples, equipara ao crime consummado o em
prehendimento, isto é, actos por sua natureza preparatórios. N. do trad. 
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e os outros são punidos segundo uma escala penal 
commum e inferior. Em todos os casos deve-se 
tra.tar do preparo de um determinado emprehendi-
mento de alta traição. 

a) A conspiração de alta traição (C. p.. art. 83) 
é o concerto de varias pessoas para a execução de 
um emprehendimento deste crime (§ 49, 111). 

Penas: reclusão ou prisão em fortaleza por 
tempo não inferior a 5 annos; occorrendo circuin-
stancias attenuantes, prisão em fortaleza, por tempo 
não inferior a 2 annos. Accessoriamente á prisão 
em fortaleza, pôde ser pronunciada a perda de 
certos direitos civicos. 

b) Na mesma pena incorre (art. 84) aquelle 
que, para preparar a execução de um crime de 
alta ti^aição, a) entretiver intelligencia com um 
governo estrangeiro (*) (basta que se entabolem 
negociações, não é necessário a conclusão dellas) 
(3) abusar do poder que lhe fora confiado (sobre 
pessoas ou cousas) pelo Império, ou por algum dos 
Estados da Federação, ou y) alistar ou exercitar 
tropa no manejo das armas. 

c) Qualquer outro acto preparatório de um 
emprehendimento de alta traição (art. 86). 

Penas: reclusão ou prisão em fortaleza até 
3 annos ; occorrendo circumstancias attenuantes, 
prisão em fortaleza de 6 mezes a 3 annos. 

d) A provocação publica (art. 85) para a exe
cução de um acto previsto pelo art. 82 do C. p. 
(e portanto não pelo art. 80!) (̂ ) poderia ser mais 

(*) Também considera-se como tal o governo de um Estado 
federal em relação ao governo de outro Estado federal. Conirà, 
somente Ülshausèn, § 84, 3. 

(9; Egualménte Geyer, 2, 128, Hâlschner, 2, 7õ0; contra, 
Klõppel, Pressrecht, 403, Olshausen, g 85, 2, dec. do Trib. do Imp. 
de 5 de Dezembro de 81, 5, 215. 
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correctamente classificada entre as provocações pu-
niveis (art. 173), mas por connexidjade de matéria 
a mencionaremos neste logar. Surprehendente—e sem 
duvida absurda — é a referencia ao art. 82, sobre
tudo porque o caracter especial da provocação, em 
opposição á instigação, está na falta de determi-
na,ção do acto a que se provoca (§ 173). Entre
tanto, segundo o direito vigente, deve-se exigir que 
a provocação se refira a um emprehendimento 
exactamente determinado nos termos do art. 82. 

Penas: reclusão até 10 annos ou prisão em 
fortaleza por egual tempo (isto é, de um atá 10 
annos). Occorrendo circumstancias attenuantes, prisão 
em fortaleza de um até 5 annos. 

Como trata se, segundo a concepção que aca
bamos de accentuar, de um crime independente de 
provocação publica, e não como nos artigos ante
riores, de um acto preparatório do crime de alta 
traição, deve-se admittir aqui a possibilidade de 
tentativa punivel. 

Quando nos casos dos arts. 80, 81, 83 e 84 
do C. p. iniciar-se a instrucção, podem ser seqües
trados os bens que possuir o accusado, ou que pos
teriormente lhe tocarem, até terminar a instrucção 
por sentença passada em julgado (C. p. art. 93 ; 
vêr o C. do pr. p., arts. 480, 333 e seg.) ('). 

(') o C. p. prussiano, art. 73, tirava ao condemnado á morte 
ou á reclusão perpetua, por crime de alta traição, a faculdade de 
dispor dos seus bens e, como medida necessária para acautelar a 
execução desta pena, privava o réo da administração do seu patri
mônio durante o processo. O C. p. ali. imitou esta ultima disposição 
sem adoptar a primeira, e por isso incorre em censura. Si no caso 
de condemnação, diz John, cessa o seqüestro, si ao condemnado é 
restituida a disposição dos seus bens, não se sabe porque razão figura o 
art. 85 entre as disposições concernentes ao direito penal material. 
N. do trad. 
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§ 165. — II. Traição contra o paiz 

LiTTERATTJKA. — V. Kries, Z., 7, 597 ; Müller, G S, 
40, 204. Hálschner, 2, 753; Lãmmascli, Müitarischer 
Staatsverrat und Spúmage im ósterr. Strafgesetzmtwurf, 
1892. Daugelmaier, Militarrechüiche und müitãrethische 
Abhanãlungen, 1892, p. 194. 

I. — Traição contra o paiz é o attentado contra 
a segurança exterior e a situação do Estado como 
potência, e portanto contra o Estado considerado na 
posição que occupa entre os outros. Ao contrario da 
alta traição, este crime só é possivel, dada a coexi
stência de varias communhões politicas. A ligação 
do delinqüente com um Estado estranho distingue 
da alta traição a traição contra o paiz. Diversa-
tíiente do que se dá naquella, é nesta de importância 
capital a relação de fidelidade do cidadão para com 
o seu Estado; quando o próprio subdito aUia-se ao 
inimigo, a guerra que faz á pátria é vil e perversa, 
apresenta-se como perduellio (§ 3), como perfídia (*). 

Mas o estrangeiro pode fazer-se também cul
pado de traição contra o paiz nos seguintes casos: 

1." —Na denominada traição diplomática (C. p., 
art. 92) a nacionalidade do delinqüente é em geral 
indiflferente. 

(") A segurança exterior do Estado é também atacada pelo crime 
de alta traição, visto como a lei assim qualifica o emprehendimento 
que tem por fim desannexar partes do território de um Estado. A dif-
ferença essencial entre o crime de alta traição e o de traição contra o 
paiz está em que naquelle o Estado é considerado em si mesmo, ao 
passo que neste é considerado como uma individualidade que coexiste 
com outros Estados. Para a idéa dá alta traição basta a existência do 
Estado como communbão politica, e para a da traição contra o paiz é 
presupposto essencial a existência de relações do Estado para com outros 
(John). N. do trad. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRIMES CONTRA O ESTADO 433 

2° — O estrangeiro, que commette um dos 
crimes ou delictos definidos nos arts. 87, 89 e 90 
(e não no art. 88!), emquanto reside no território 
federal « sòb a protecção do Império da AUemanha» 
(a cláusula « sob a protecçao etc» é inteiramente su
pérflua) ou de um dos Estados da Federação, é punido 
do mesmo modo que o nacional (C. p., art. 91, .ai. 2). 

3." — Ouanto ao mais o estrangeiro culpado 
de taes crimes e delictos deve ser tratado segundo 
os usos da guerra Q), isto é, segundo os principios 
do direito internacional C). 

Por outro lado cumpre lembrar que, em virtude 
do art. 4, n. 2, do C. p. (§ 21), o allemão culpado 
de alta traiçSlo contra o Império da AUemanha ou 
contra algum dos Estados da Federação f ) , embora 
a tenha praticado no estrangeiro, responde, indepen
dentemente de outra condição, segundo o direito 
nacional, bem como que o C. p. mil. augmentou 
consideravelmente nos arts. 155, 157 a 161 o nu-

(*) Sobre a falta de clareza desta disposição ver v. Kries. 
(") D'ahi segue-se que os crimes especificados nos arts. 87, 89 

e 90 do C. p. ali., quando commettidos pelo estrangeiro no estrangeiro 
dm-ante a paz, não são puniveis. Durante a guerra, sendo commettidos 
no estrangeiro, devem ser punidos segundo os usos da guerra, e sendo 
commettidos no paiz, cumpre distinguir si o estrixngoiro pertencia ou 
não ás forças inimigas, pois no primeiro caso deve elle ser punido 
segundo os usos da guerra, e no .segundo, como si fora nacional 
(Olshausen). N. do trad. 

(') A traição militar contra o pniz só pode ser dirigida contra 
o império da AUemanha (*). 

(') O direito de declarar guerra e fazer a paz é, segundo a 
Constituição federal, um attributo do império allemão, e por isso sómonto 
este, como tal, e não algum dos Fstados, pode ser objecto da «traição 
militar». Como, porém, nas relações internacionaes durante a paz 
íambom figuram os E s t a i s que fazem parte do império, podem ser 
objecto «da traição diplomática» tanto o império como qualquer dos 
Estados (.Tohn). N. da trad. 
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434 TRATADO DE DIREITO PENAL 

mero dos casos em que são puniveis actos praticados 
no estrangeiro (̂ '̂ er o § 201, IV). 

Na traição contra o paiz, como na alta traição 
o direito nacional só concede a protecção da lei 
penal á communlião nacional (ao império e aos re
spectivos Estados). Falta disposição correspondente 
ao art. 102 do C. p. (§ 169, II, 1). 

A traição contra o paiz distingue-se em militar 
e em diplomática. A primeira consiste ixa assistência 
de caracter militar dada a uma potência estrangeira, 
e a segunda em qualquer outra assistência (presup-
posta a limitação legal da criminalidade a certos 
casos). Comquanto esta distincção seja pouco feliz, 
conservamol-a para summariar os casos de traição 
contra o paiz. 

I I . — A traição militar compreliende os seguin
tes casos : 

1.° — O conluio ou conspiração (entreter intel-
ligencia, art. 87), com um governo estrangeiro (não 
álleraão) para induzil-o a fazer guerra contra o 
império da Allemanha. 

Penas: 
a) reclusão por tempo não inferior a 5 annos; 

occorrendo circumstancias attenuantes, prisão em for
taleza de 6 mezes a 5 annos. 

b) Seguindo-se a guerra (embora não tenha 
sobrevindo em razão das machinações do agente), 
reclusão perpetua {^) ; occorrendo circumstancias 

{^) A superveniencia de guerra é somente condição de uma 
penalidade superior e não circumstancia constitutiva do facto qualifi
cado pela lei, pois esta não exige relação causai. É, porém, necessário 
que haja, observa Olshausen, « connexão quanto ao tempo ». Com eflfeito-
não se pode considerar em todos os casos como uma circumstancia ag, 
gravante uma guerra que sobrevenha depois do facto delictuoso até o 
seu julgamento; no longo prazo para a prescripção da acção penal a 
guerra pode sobrevir tão tarde depois da pratica do crime que entre 
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attenuantes, prisão em fortaleza por tempo não infe
rior a 5 annos. 

Accessoriamente á prisão em fortaleza, pode 
ser pronunciada a perda dos cargos de que o delin
qüente esteja investido, bem como a dos direitos 
procedentes de publicas eleições. 

2.°—Engajar-se o allemão para o serviço da força 
militar inimiga (seja como combatente ou em outra 
qualidade, por exemplo, de empregado^ medico, pre
gador etc.) durante uma guerra contra o império da 
Allemanha, ou tomar armas contra o império da 
Allemanha ou contra os seus alliados (art. 88). 

Penas: 
a) Si o delinqüente, antes do rompimento da 

guerra, já se achava engajado ao serviço do inimigo, 
reclusão de 2 até 10 annos ou prisão em fortaleza 
por egual tempo; occorrendo circumstancias atte
nuantes, prisão em fortaleza até 10 annos. 

b) Si não é este o caso, reclusão perpetua ou 
prisão perpetua em fortaleza; occorrendo circum
stancias attenuantes, prisão em fortaleza por tempo 
não inferior a 5 annos. 

Accessoriamente á prisão em fortaleza, perda 
dos cargos públicos de que o delinqüente esteja in
vestido, bem como perda dos direitos procedentes 
de publicas eleições. 

3.° — Favorecer dolosamente {quem... presta 
assistência, art. 89) uma potência inimiga durante 
uma guerra contra o Império da Allemanha, ou 
causar prejuízo ás forças militares do Império ou 
dos seus alliados (^). 

ella e este nenhuma connexão exista quanto ao tempo. — O nosso C. p. 
exige, ao contrario dó direito allemão, relação causai entre a provocação 
e a declaração de guerra (art. 88). N. do trad. 

(=>) Nos arts. 89 e 90 do C. p. a lei de 3 de Julho de 1893, 
art. 1.", fez algumas alterações (sem importância). 
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Aqui, como em geral, o d<51o consiste na con
sciência da importância da acção como causa. Nrio 
se pôde exigir uma intenção que vá além disto, um 
anmus hostüis especial. Tomar parte em um emprés
timo de guerra levantado pelo inimigo, facilitar a 
evasa.0 de prisioneiros de guerra pôde ser traiçíío 
contra o paiz, embora o primeiro acto proceda talvez 
somente do desejo de lucro, e o segundo somente 
da benevolência do agente. 

Opera-se a consummação, logo que é de facto 
prestada a assistência (§ 107), e portanto logo que a 
situaçflo militar do adversário torna-se mais vanta
josa, e menos favorável a das forças allemães. 

Penas : reclusão até 10 annos ou prisSo em 
fortaleza por egual tempo (isto é, de 1 até 10 annos); 
occorrendo circumstancias attenuantes, prisão em for
taleza até 10 annos. Perda de certos direitos CÍ
VICOS, como no caso sob o n. 2. 

4.° — O art. 90 destaca do crime definido no 
ãrt. 89 (acima sob o n. 3) alguns casos graves para 
sujeital-os a penas aggravadas. 

Em reclusão perpetua, nos casos menos graves 
em reclusão por tempo não inferior a 10 annos, e 
occorrendo circumstancias attenuantes em prisão em 
fortaleza por tempo não inferior a 5 annos (e perda 
parcial de direitos cívicos, como no caso sob o n. 3), 
incorre o allemão que dolosamente, durante uma 
guerra contra ó Império da Allemanha : 

a) entregar ao inimigo fortalezas, desfiladeiros, 
praças occupadas ou outros postos de defesa, bem 
como tropas ou pessoas que façam parte das tropas 
allemães ou alliadas; 

h) entregar ao inimigo, ou destruir ou inutilisar 
em proveito delle, obras de fortificação, navios ou 
outras embarcações da marinha de guerra, dinheiros 
públicos, depósitos de armas, munições ou outras 
provisões de guerra, bem como pontes, vias-fer-
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reas (*), telegraphos e (lêa-se ou) meios de trans
porte ; 

(?) fornecer ao inimigo soccorro de gente, ou 
provocar pessoas que façam parte das forças alle-
luaes ou alliadas a desertar para o inimigo; 

ã) communicar ao inimigo planos de operações, 
de fortalezas ou de posições fortificadas ; 

e) servir de espião ao inimigo, ou dar abrigo, 
occultar ou prestar assistência a espiões do inimigo ; 

/ ) excitar revolta entre as tropas allemães ou 
alliadas. 

III . — A traição diplomática dá-se, segundo o 
art. 92, quando alguém (seja um allemão ou um es-
trajigeiro) dolosamente (não basta simples culpa): 

1° — communica a um governo estrangeiro (e 
não a um individuo sem mandato) ou divulga se
gredos do Estado ou planos de fortalezas, ou do
cumentos (não em sentido technico, nesta expressão 
comprehendem-se também, por exemplo, os modelos 
de armas), peças ou informações, sabendo que, a 
bem dos interesses do Império da Állemanha ou de 
um dos Estados da Federação, taes documentos, 
peças e informações devem ser conservados secretos 
com relação a outro governo (mesmo aUemão) (®); 

2.° — destroe, falsifica ou supprime, para com-
prometter direitos do Império da Állemanha ou de 
um dos Estados da Federaçtio em relação a um go
verno estrangeiro, documentos ou meios de prova 
concernentes a esses direitos (ver o § 160 e seg.); 

(*) Sobre esta idéa vêr o g 120, nota 4. Cotitrà Loook, Straf-
rechÜicJíer Schuiz der Eisenbahnen, p. lõ l (todas as estradas niilitai-es, 
bem como em geral as que são próprias para o transporte de muni
ções e material de guerra em larga escala). 

(*) Não entra neste numero a coiiiníunicavão de noticias já pu
blicadas ou de factos que aão são verdadeiros (como a afirmação de t'alti's 
no armamento do exercito allemão, embora animem o inimigo a atacar). 
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o." — trata com outro governo um negocio do 
Estado que lhe tenha sido commettido pelo Império 
da AUemanha ou por um dos Estados da Federação 
em prejuizo dos seus committentes (infidelidade; 
ver o § 133). 

Penas : reclusão por tempo não inferior a 2 
annos ; occorrendo circumstancias attenuantes, prisão 
em fortaleza por tempo não inferior a 6 mezes. 

IV. — Em todos os casos de traição contra o 
paiz pôde ser decretado o seqüestro dos bens do 
accusado do modo declarado no § 164, V (art. 93). 

V. — O C. p. mil., art. 57, denomina traição 
dè guerra a traição contra o paiz commettida em 
campanha. Ver o § 202, I. 

VI. — Ao mesmo grupo pertencem dois novos 
delictos qualificados pela lei de 5 de Abril de 1888 
(ver o § 108). 

1.° — Quando o tribunal resolve funccionar em 
audiência secreta, a bem da segurança do Estado, 
pôde impor ás pessoas presentes ò dever de guardar 
silencio sobre os factos de que tiverem conheci
mento pelos debates, acto de accusação e outras 
peças officiaes do processo. Incorre em multa até 
1.000 marcos, ou detenção ou encarceramento até 
^ mezes quem, por uma communicação não autori-
sada, violar este preceito (art. 2.° da lei). 

2." — No mesmo caso não pode a imprensa pu
blicar resenhas dos debates. A mesma disposição 
prevalece, depois da terminação do processo, em re
lação á publicação do acto de accusação ou de outras 
peças officiaes do processo. As infracções sujeitam 
ás penas declaradas no n. 1 (art. 3.° da lei) (®). 

(*) Vêr também os crimes e delictos de que trata o g 183 deste 
tratado. 
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§ 166.— III. Espionagem e revelação de 
segredos militares 

LiTTERATüRA.—Seuffert, Z. 14, 578; Stenglein, NG, 
1171; Hanke, Arcliiv für ôffentliches Recht, 4, 457. 

I. — Ao disposições que vigoravam sobre a es
pionagem e a revelação de segredos militares (C. p., 
art. 90 e 92) foram consideravelmente ampliadas 
pela lei de 3 de Julho de 1893 concernente á reve
lação de taes segredos. Esta lei tomou para modelo 
a legislação de outros paizes, e especialmente a lei 
franceza de 18 de Abril de 1886. 

O que seja segredo militar foi ao mesmo tempo 
definido de um modo preciso no art. 1.° da lei, e 
essa definição regula com relação a todos os factos 
que a lei qualifica. 

Assim devemos entender por segredo militar 
todos os escriptos, desenhos e outros objectos, cujo 
segredo é necessário no interesse da defeza do paiz 
( e não em geral a bem do Império e dos Estados 
da Federação), embora a autoridade competente não 
tenha expressamente declarado que taes objectos 
devem ser considerados secretos. Entram n'este nu
mero os planos de mobilisação, os planos de forta
lezas, portos militares, fortificação das costas, os 
desenhos e modelos de armas e canhões, etc. 

II . — A espionagem de segredos militares, isto 
é, o facto de obter alguém a posse ou o conheci
mento de taes objectos, é agora também punivel em 
tempo de paz. Devemos distinguir dois casos; 

1.° A espionagem simples (art. 4.°). São ne
cessários o dolo e a iUegalidade (consequentemente 
também a consciência desta, § 40, nota 4). O mo
tivo (curiosidade, desejo de servir á pátria) é indif-
ferente. A tentativa é punivel. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



440 TRATADO DE DIEEITO PENAL 

Penas: encarceraménto ou prisão em fortaleza 
até 3 aimos; accessoriamente pode impor-se multa 
até õ.OOO marcos. Occorrendo circumstancias atte-
nuantes, pôde ser imposta a multa simplesmente 
(art. 4."). 

2." A espionagem é aggrava-da, quando o agente 
tem a intenção de usar de taes objectos ou do re
spectivo conhecimento para fazer a outrem communi-
cações que compromettam a segurança do Império 
(art. 3."). A espionagem apresenta-se pois como 
acto preparatório, e não como tentativa de traição. 
Si iniciou se ou consuuiraou-se a execução d'essa in
tenção, tem applicação, segundo o art, 73 do C. p. 
(pois não se trata de um crime novo e indepen
dente ) as disposições mais rigorosas relativas á 
traição (̂ )- . 

Penas: reclusão atélOannos; facultativamente 
multa até 10.000 marcos. 

Segundo o art. 6,°, pode ser pronunciada, acces
soriamente á pena de encarceraménto. a perda dos 
cargos públicos de que o culpado esteja investido e 
dos direitos resultantes de eleições publicas (^), e 
accessoriamente a toda pena privativa da liberdade (̂ ) 
a vigilância policial. 

III . — Revelação de segredos militares dá-se, 
quando o agente faz chegar ao poder ou ao conhe
cimento de outrem objectos da natureza daquelles 
a que a lei se refere (arts. 1.", 2." e 7."). D'est'arte 

(M O art. 1." dii lei contem, segundo a regra geral (? 56) e 
apesar de adinittir o reconhecimento de circumstancias atteuuantcs 
(prisão em fortaleza), a comnjina<;ão mais grave. Egualmente quanto 
ao resultado, mas censurável em pontos de facto (em razão da admis
são de comniunicação tentada) a dec. do Trib. do Imp. de 16 de Dez 
de 93, 25." 4õ. Ver lambem Seutíert, 503. 

(») Ver o § 66, I I I , 2. 
C) Ver o ê 65, I. 
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O art. 92, n. 1, do C. p. foi consideravelmente am
pliado, mas não revogado, em tanto quanto trata-se 
de segredos militares (^). Devemos distinguir três 
casos de revelação : 

1." — A revelação dolosa simples (art. 2.°), E' 
necessária a 41legíbl-idad^ (̂ ) {e pm--taãto SL xíons-cienr 
cia da illegalidade). O agente deve saber que a ma
nutenção do segredo interessa á defeza do paiz (®). 
A tentativa é pmiivel, mas só se dá, quando o 
agente suppõe erroneamente que a manutenção do 
segredo é necessária. 

Penas: encarceramento ou prisão em fortaleza 
até 5 annos; facultativamente multa ató 5.000 
marcos. 

2." A revelação dolosa qualificada dá-se, 
quando o agente sabe que a sua '̂ ommunicação com-
promette a segurançji do Império da Allemanha ("). 

A tentativa é punivel. Aqui não é necessária 
a consciência da illegalidade (art. 1). 

Penas: reclusão por tempo não inferior a 2 an
nos; facultativamente multa até 15.000 marcos; oc-

(*) Ampliado, porque o art. 92 exige divulgação ou communi-
cigão a um governo estrangeiro, e a lei contenta-se com a communi-
Ci(;âo a outrem. Não revogado, porque a e^ipressão « conimunica<;ão de 
niticias» diz mais que a expressão «conununicar o conhecimento de 
um objtíctoi), o que suppõe uuia descripção completa e substitutiva, da 
o')serva<,-ão material. Egualmente Scuffert, 589, e Stenglein, 1171 ; 
contra, a dec. do Trib. do Imp. de 16 de Dez. de 93, 25.°, 45. 

(*) E ' a mesma idéa geral. Nenhuma razão tem Stenglein, 
1174, exigindo a violação de um dever especial. 

{'') O agente deve também saber que a communicação compro-
mette o interesse da dcfeza do paiz. A isto liga-se necessariamente a 
consciência de um perigo para a segurança do Império da Allemanha. 
Não podemos pois reconhecer differença palpável entre o art. 1.° e o 
art. 2." da lei. Ver porém SeuÔert, 593. 

(') Ver a nota anterior. A idéia de perigo é a mesma id«a 
geral. "Ver.fcobre isto Seuôert, 593. 
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correndo circumstancias attenuantes, prisão em for
taleza por tempo não inferior a 6 mezes, e faculta
tivamente multa até 10.000 marcos. O art. 6 da lei 
não tem aqui applicação. 

3,° — A revelação culposa (art. 7). E' somente 
punivel como autor (não assim quanto ao cúmplice) 
aquelle a quem os objectos forem confiados ofíicial-
mente, ou são accessiveis em razão dc- funcção ou 
de um encargo official; neste caso estão também os 
industriaes incumbidos de uma fabricação (não os 
seus operários). Aqui é expressamente exigido que 
se comprometta a segurança do império da Alle-
manha (^). A culpa tanto pode provir do erro do 
agente sobre tratar-se de segredo militar, como da 
ignorância de que, pelo seu procedimento, elle faz 
os objectos accessiveis a outrem. 

Penas: encarceramento ou prisão em fortaleza 
até 3 annos ou multa até 3.000 marcos. Accessoria-
mente á pena privativa da liberdade pôde ser im
posta uma multa até 3.000 marcos. 

IV. •— Além da espionagem e da revelação de 
segredo militar, a lei de 1893 qualificou ainda outras 
acções, que em parte são actos preparatórios, e em 
parte são de natureza puramente policial: 

1." — O concerto sobre a espionagem qualifi
cada ou a revelação qualificada, quando não foi 
levado até á execução ou até á tentativa punivel 
(conspiração, art. 5). 

Penas: encarceramento por tempo não inferior 
a 3 mezes; facultativamente multa até 5.000 marcos. 
E' isento de pena quem, tendo tomado parte em um 
concerto desta natureza, denuncial-o antes que a 
autoridade saiba do facto e de modo a tornar pos-
sivel a prevenção do crime (§ 74, I I I ) . Também aqui 
tem applicação o art. 6 da lei. 

(*j Ycr a nota 6. 
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2.° — Deixar de denunciar (art. 9). 
Quem tiver conhecimento de modo fidedigno 

de um dos crimes previstos nos arts. 1 e 3, quando 
fôr possivel prevenir a perpetração de dito crime, e 
deixar de avisar á autoridade em tempo opportuno, 
incorre, sendo perpetrado o crime ou uma tentativa 
punivel, na pena de encarceramento. 

Incorre em penas próprias da contravenção 
(multa até 150 marcos ou detenção) quem, contra 
as ordens da autoridade militar devidamente affixadas, 
penetrar no raio dos logares fortificados, nos estabe
lecimentos militares ou marítimos, nos navios ou 
embarcações da marinha de guerra, nos terrenos de 
exercício ou experiências militares (art. 8). Não 
exime de pena a ignorância culposa de taes ordens. 

V. — A lei tem applicação, independentemente 
de outra condição, aos crimes previstos nos seus 
arts. 1, 3 e 5, quando commettídos no estrangeii'o 
por nacionaes (art. 10) Ç). 

§ 167. — IV. Da injuria ao soberano 

LiTTERATüRA. — Hálschuer, 2, 764 ; Zimmermann, 
GA., 31.», 103; Gertschen, GA., 32, 53. 

I. — Conceito. Idealmente a honra de quem está 
investido da soberania do Estado não é diversa da 
do indivíduo. A idéa da honra, devidamente conce
bida (94, II), tem elasterio bastante para correspon
der a todas as posições socíaes. Mantemo-nos, pois, 
nos limites da definição geral da injuria, definindo 
a «injuria ao soberano » como offensa da consideração 
devida ao monarcha (na qualidade de depositário 
dos direitos soberanos do Estado). Depois do que 

(') Sobre as duvidas de direito publico (infundadas) acerca da 
validade de toda a lei, ver Seuffert, 607. 
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ficou dito em lògaí competente, não é necessário 
insistirmos em que" essa consideração quanto ao seu 
objecto e extensão eleva-se tanto sobre a que é 
devida ao particular quanto a posição do soberano 
sobrepuja a dos particlilares. Subentende-se também 
que o delinqüente deve saber que é o soberano a 
pessoa a quem injuria. A qualificação de um crime 
especial de injuria ao soberano — si prescindirmos 
da escala penal modificada correspondentemente á 
gravidade e á natureza política do crime — só tem 
impoi'tancia jurídica sob o seguinte ponto de vista: 
as disposições especiaes estabelecidas com relação á 
injuria ordinária (e portanto não derivadas da idéa 
deste crime), taes como as que dizem respeito á 
exigência da queixa, á accusação privada, á multa 
privada, á compensação etc, nenhuma applicação tem 
á injuria ao soberano (*). 

(*) A antiga doutrii^a do direito comnmm allemão distinguiá 
entre o cri?nen leesce majestatis, isto é, a offensa ao principe como chefe 
do Estado, e o erimen Icesce veneraiionis, isto é, a injuria ao principe 
como homem. A doutrina moderna regeitou completamente esta dis-
tincção, e o conceito da injuria ao soberano comprchende todas as 
injurias contra o imperante. «Segundo o C. p. ali., diz Berner, as 
injurias ao soberano não comprebendem simplesmente as injurias. Por 
isso a expressão Màjesiãtsbéleidigung é errônea, mas não pode ser dis
pensada, poi-que é techniea. Além das injurias, em que se comprebendem 
tanto a injuria simples como a diifama^ão e a calumnia, o C. p. incluio 
nas suas disposições as OT<M de fact>». — lio antigo direito portuguez, 
o crime de « dizer mal del-rei» (Ord. 1, 5, t. 7) era julgado pelo mesmo 
rei ou pelas pessoos a quem o rei commettesse esse encargo, e punido 
com pena arbitraria que podia ir até á de morte. O C. Criru. bras. de 
1830 não qualificou como crime especial as injurias contra o imperador, 
mandando apenas punil-as com o dobro das penas estabelecidas para a 
injuria commum (art. 242;. O C. p. vigente trata a injuria e a calumnia 
contra o presidente da Kepublica do mesmo modo que a injuria e a 
calumnia communs (é necessária a queixa do offendido). O proj. braz. 
apenas as distingue quanto ás penas (art. 318, I) . N. du trad. 
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Todas as conclusões porém que decorrem, quer 
da idéa da injuria, quer das idéas geraes do direito 
penal, devem ser absolutamente applicadas á injuria 
ao soberano, embora tenham sido accidentalmente 
admittidas no capitulo 14 do C. p. Assim o art. 193 
— nrio na verdade, como tal, mas por sua matéria (̂ ) 
quê decorre de princípios geraes — deve também 
servir de reg^a para a apreciação da injuria ao so
berano, e o mesmo devo-se dizer da prova da ver
dade etc. (^). 

Somente o monarcha, os membros de sua família 
e a pessoa que o representa (o regente) podem, 
segundo o direito actual, ser objecto da injuria em 
questão; esta especial protecção do direito penal 
não se estende á honra dos depositários dos direitos 
soberanos dos Estados nas republicas da AUemanha. 
De accôrdo com a estructura constitucional do im
pério da Allemanha, a lei destaca o imperador, o 
imperante do Estado de que o delinqüente é subdito 
e o do Estado em que o delinqüente reside de todos 
os outros príncipes federaes, comquanto o imperador 
não figure como soberano no ponto de vista do di
reito publico. 

Como não ha, segundo o direito publico, uma 
«família imperial», os membros da família do Impe
rador, e especialmente o «príncipe herdeiro do Im
pério da AUemanha» só podem ser tomados em con
sideração como membros da família real (e o her-

(>) Ver o § 04, "HI . Egualmente no essencial Híilschner, 2.", 
768; Merkel, 387; v. Meyer, 80í); Olshausen, 95.», 7, « a dec. do Trib. 
do imp. de 21 de Maio do 83, 8, 338. 

(») De accôrdo v. Bar, Trat., p. 24(5; Geyer, 2, 151; Hãlschner, 
2, 708; John, HII , 3, 69; Zimmermann, GA, 31, 193. Contra, espe
cialmente Gertchen, GA 32, 53 ; Merkel, 363, v. Meyer, 809.», Olshau-
sen, 9õ, 7, Wilhelm, Das Moment der Rechísxoidrigkeit hei der Belei-
ditntng, diss., 1890, dec. do Trib. do imp. de 28 de Jun . de 80, 2, 213. 
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deiro presumptivo como «príncipe real da Prússia») ; 
resultado este que de nenhum modo corresponde ás 
relações de facto (̂ ) {^). 

As penas graduam-se, conforme trata-se de 
injuria propriamente dita ou de vias de facto. Também 
aqui á acção só corresponde a omissão, quando um 
dever jurídico obrigava o delinqüente a fazer o que 
deixou de fazer; o facto de deixar-se alguém fica,r 
sentado por occasião de um viva levantado ao so
berano não é pois por si só injuria a este. Vias de 
facto designam também nesta parte (ver o § 95, 
nota 2) a injuria real (*) ("). A expressão injuria 
tanto comprehende a oíFensa á honra como o facto, 
consciente ou não, de compromettel-a (arts. 185, 

O A falta de claresa das idéas fundamentaes do legislador na 
regulamentação da injuria em questão resulta dos titulos completa
mente inadequados dos respectivos capitules do C. p. («injuria ao so
berano, injuria aos príncipes federaes»). 

(") O imperador não figura como monarcha ou soberano do im
pério, mas como «um membro privilegiado, a quem cabe certa parte 
ideal no poder publico imperial: elle não exerce as attribuições que 
lhe foram conferidçs em seu próprio nome, mais em nome do império 
ou dos governos fedeores» (G. Meyer). N. dó trad. 

(*) Cumpre observar que toda violência (illegal) para com o so
berano ha de apresentar-se sempre como injuria. 

C) Muito mais amplo é o conceito que formam Berner, Merkel 
e outros das vias de facto, como Majestãtsbeleúiigunffen. «Em todas as 
ofiTensas pessoaes ao chefe do estado, diz Berner, acha-se um momento 
politico pelo qual ei Ias constituem alta traição ou injuria ao soberano, 
e como taes são punidas. Por isso esses dois conceitos devem abranger 
todo o campo de taes offensas. Emquanto limitou-se a lesa-magestade 
ás injurias, constituiam todas as outras offensas contra o chefe do es
tado crimes de alta traição. Desde que o conceito deste crime foi re
duzido a mais esti^eitos limites, alargou-se o de lesa-magestade para 
comprehender todos os actos de violência contra o chefe do Estado que 
não se consideram como actos de alta traição. O C. p. allemão os com
prehende sob a denominação de vias de facto.» N. do trad. 
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186 e 187 do C. p.) A oíFensa á honra da familia 
por injuria a soberanos mortos só é punivel nos 
termos do art. 189 do C. p. E' indiíFòrente que a 
injuria verse sobre actos públicos do soberano ou 
sobre actos de sua vida privada. Também as mani
festações que se referem a actos do governo refe
rendados pelo ministro responsável podem constituir 
injuria ao soberano, quando e em tanto quanto en
cerrem um juizo ou facilitem formar-se um juizo que 
seja ofFensivo da consideração devida ao monarcha; 
o mesmo deve-se dizer das manifestações feitas de
pois de ter o monarcha cingido a coroa, mas concer
nentes a factos que se passaram em épocas anteriores. 

As injurias commettidas por um allemâo no es
trangeiro contra o imperante de um Estado AUemão 
(não contra a familia do imperante ou contra o re
gente de um Estado da Federação) devem ser pu
nidos, independentemente de outra condição, se
gundo o direito penal nacional (C. p. art. 4, n. 2, 
ver § 21). 

II.— Penas das vias de facto. 
1.° — Sendo as vias de facto praticadas contra 

o imperador, o imperante do Estado de que o de
linqüente é subdito ou do Estado em cujo território 
o delinqüente residia, reclusão perpetua ou prisão 
perpetua em fortaleza, nos casos menos graves re
clusão por tempo não inferior a 5 annos ou prisão 
em fortaleza por egual tempo. Accessoriamente á 
prisão em fortaleza pode ser pronunciada a perda 
de certos direitos civicos. Decorrendo circumstancias 
attenuantes, prisão em fortaleza por tempo não in
ferior a 5 annos. 

2." — Sendo as vias de facto praticadas contra 
um membro da familia do imperante (*) ou o re-

(*) o facto de pertencer alguém a uma; casa reinante determi
na-se, não segundo o parentesco, mas segundo o direito publico e os 
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gente do Estado de que o delinqüente é subdito 
ou do Estado em cujo território residia, reclusão por 
tempo não inferior a õ annos ou prisão em fortaleza 
por egual tempo; em casos menos graA'̂ e reclusão 
até 5 annos ou prisão em fortaleza por egunl tempo; 
occorrendo cirumstancins attenuantes, prisão em for
taleza de um até 5 annos (C. p., art. 96). 

3."— Sendo as vifis ÜQ faoto praticadas contra 
outro imperante, reclusão de 2 até 10 annos ou 
prisão em forbileza por egual tempo; occorrendo 
circumstancias attenuantes, prisão em fortaleza de 
6 mezes até 10 annos (C. p. art. 98). 

4.° — Sendo as vias de fa,cto dirigidas contra 
algum dos membros da familia de um imperante ou 
contra o regente de algum dos Estados da federação, 
reclusão até 5 annos ou prisão em fortaleza por 
egual tempo. Occorrendo circumstancias attenuantes, 
prisão em fortaleza de um mez até 3 annos (C. p., 
art. 100). 

III. — Penas da injuria simples. 
1."—Contra, as pessoas designadas sob o n. 11̂  

1, encarceramento por tempo não inferior a 2 mezes 
ou prisão em fortaleza de 2 mezes a 5 annos ; acces-
soriamente ii prisão pode ser pronunciada a perda 
de certos direitos civicos (art. 95). 

2." — Contra as pessoas designadas sob o n. II, 
2, encarceramento de um mez até 3 annos ou 
prisão em fortaleza por egual tempo (art. 97). 

3." -r- Contra as pesso<as designadas sob o n. II, 
3, encarceramento de um mez até 3 annos ou 

estatutos privados da família. Ver a dec. do Trib. do Irap. de 28 de 
Setembro de 1891, 22, 141 (injuria ao príncipe Fernando da líulgaria). 
— Na Alsacift-Lorena o imperador não figura como soberano, os mem
bros da familia imperial não pódom pois ser considerados como membros 
da familia do soberano. Ver Laband, I, 716. O mesmo deve-se dizer 
com relação ao protectorado allenião. 
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prisão em fortaleza por egual tempo. O processo só 
pôde ser iniciado com autorisação do oífendido (art. 99). 

4.° — Contra os regentes (não contra os membros 
da familia do soberano) dos Estados designados sob 
n. II , 4, encarceramento de uma semana até 2 annos 
ou prisão em fortaleza por egual tempo. O processo 
só pôde ser iniciado com .autorisação do offendido 
(art. 101). 

§ 168. — V. Crimes e delictos relativos aos 
direitos politicos dos cidadãos (*) 

LiTTEEATURA. —Hálscliner, 2, 778e 782: Drenkmann, 
GA, 17, 163; Sclineider, GS, 40, I. 

I- —Acções puniveis contra as assembléas le
gislativas do Império da Allemanha ou de um es
tado da federação. A essas assembléas equiparam-se 
o senado e a representação das cidades livres han-
seaticas (^). 

1."* — Emprehender : 1.° dissolver uma dessas 
assembléas; 2.°, constrangel-as a tomar ou a deixar 
do tomar uma resolução; 3.% retirar dellas violen
tamente algum dos seus membros (art. 105). 

Penas: reclusão por tempo não inferior a 
5 annos ou prisão em fortaleza por egual tempo. Oc-
correndo circumstancias attenuantes, prisão em for
taleza por tempo não inferior a um anno. 

(•) Arts. 105 a 109 do C. p. ali. Nestes artigos o legislador qua
lifica um grupo de delictos, cujo traço característico coosiste em ob-
starem que a vontade da communhão política sé mMlJEÍSteIS7i*™®lÍ** « 
de' um modo conforme ao direito publico. Taes delictos atacam im-
mediatamente já o livre exercício das attribuiçSes das assembléas le
gislativas e já o exercido dos direitos politicos de voto e eleição do ci
dadão allemão (Merkel). N. do trad. 

(') As injurias contra as assembléas legislativas são mencionadas 
especialmente no art. 197 do C. p. Ver o § 96, nota 4. 

T. n 29 
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2.° — Impedir por violência ou ameaça de uma 
acção punivel algum membro de ditas assembléas : 
l." de dirigir-se ao logar da assembléa, ou 2.° de 
votar (art. 106), Sobre as idéas de violência e 
ameaça ver o § 97. Segundo o art. 339, ai. 3, 
eqüivale a estes meios o abuso de poder ou a 
ameaça de um determinado abuso de poder. O con
strangimento positivo, especialmente para votar, não 
entra na qualificação da lei; mas pôde ser punido 
nos termos do art. 240 do C. p. 

Penas : reclusão até 5 annos ou prisão em for
taleza por egual tempo. Occorrendo circumstancias 
attenuantes, prisão em fortaleza até 2 annos. 

I I . — Acções puniveis contra o direito politico 
de voto e eleição. 

1.° — Impedir o exfiifiifiiQ do direito dft votar 
ou de eleger^ isto é, obstar por violência ou ameaça 
de uma acção punivel que um allemão (não o es
trangeiro) exerça o seu direito politico de votar ou 
de eleger, isto é, o direito de tomar parte nos ne
gócios públicos do Estado (província, circulo) e das 
communas mediante o voto em geral e a eleição de 
representantes em especial. As expressões « exer
cício de direitos políticos » (art. 107) e « negócios 
públicos » (arts. 108 e 109) são, pois, equivalentes. 
As eleições ecclesiasticas não estão comprehendidas 
na lei, como não o estão as eleições de câmaras 
commerciaes ou as que devem ter logar em virtude das 
leis sobre o seguro etc. (̂ ) Ao « impedimento » não 

Q) A questão é muito controvertida. De accordo no essencial 
a dec. do Trib. do Imp. de 9 de Novembro de 2, 7, 223, Bemer, 372, 
Geyer, 2, 193 ; Hãlschner, 2, 784; v. Meyer, 829; Dochow; Schneidler. 
Conirà, especialmente Olshausen, ? 107, 2 (*). 

(*) Versa a discussão sobre a intelligencia das palavras Staata-
bürgerliehe Rechie (direitos políticos) que se lêm no art. 107, em con
traposição á expressão ôfenüichen Angelegenheiten (negócios públicos), 
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eqüivale o constrangimento para o exercido do di
reito de votar e de eleger em geral, mas eqüivale 
o constrangimento pnra exercel-o em um sentido di
verso daquelle que corresponde á vontade do coagido. 
(O art. 339, ai. 3, do C. p. tem também aqui ap-
plicação.) 

Penas : encarceramento por tempo não inferior 
a 6 mezQS ou prisão em fortaleza (de um dia) até 
5 annos. A tentativa é punivel. 

2.° — A falsificação eleit.oral (art. 108) compre-
hende : l.** a falsificação propriameníe-dita ou pro-
ducção de um resultado inexacto por occasião de 
uma operação eleitoral (não em outras votações) re
lativa a negócios públicos, e 2.° a alteração do re
sultado eleitoral.. Por esta expressão «resultado 
eleftõrãl » não devemos entender a eleição deste ou 
daquelle candidato, nem a proporção dos votos ou 
a acta eleitoral, mas o exercício do direito eleitoral 
de um modo que de facto corresponda á lei. A fal: 
sificação eleitoral não é, pois, crim£„dfí-fklsidade-jio 
sentido proprioT e portanto. jiEfl—á--ahu&0- ..jde .uma 
fôrma'dê~ãííesíãçab. O resultado^.iJ.eitar^.1 .é falsifi-
cadO;, quando o èxercicio do direito de voto não 
corresponde de facto á lei, consequentemente quando, 
por exemplo, o indivíduo que não é eleitor é 
admittido a votar, ou o eleitor é admittido a votar 
varias vezes; é alterado, quando a verificação 
do resultado não corrresponde ao exercício real 
do voto, consequentemente quando, por exemplo, 
as^cedulas entregues foram inexactamente contadas 

que o legislador empregou nos arts. 108 e 109. O Trib. do Imp. e os 
criminalistas citados pelo autor entendem que o legislador não quiz 
expressar idéas diversas, referio-se a todos os negócios públicos, quer 
do Estado, quer das communas. Olshausen e Eubo limitam o art. 107 
aos negócios do Estado, com exclusão dos negócios das communas. 
N. do trad. 
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e registradas (^). Em ambos os casos o dólo é re
quisito necessário. Não soíFre duvida que se trata 
somente de eleições eíFectuadas no paiz. 

Penas : 
a) — Si o agente estava incumbido de recolher 

as cédulas eleitoraes ou de voto ou os signaes des
tinados a substituil-as, ou de redigir a ácta, encar-
ceramento de uma semana até 3 annos. 

b) — Si o agente não estava investido de tal 
funcção, encarceramento até 2 annos. 

Em ambos os casos pôde ser imposta a pena 
de perda dos direitos civicos. 

3." — G trafico do voto ou corrupção eleitoral, 
isto é, a compra ou venda do voto em um escru
tínio publico (no paiz, art. 109) (̂ ), A idéa da 
compra segundo o direito civil não tem aqui ap-
plicação; mas é necessário um pacto, embora não 
expresso, que tenha por objecto, de um lado, a pro
messa do voto em certo sentido, e do outro, a pre
stação correspondente. A promessa unilateral do voto 
ou do equivalente é, como tentativa, isenta de pena. 
A corrupção que tem por fim abster-se o votante 
de dar o seu voto não incide na lei. Também nella 
não incide um pacto apparente, quando o votante 
se reserva in petto a disposição do seu voto. Um 
proveito de qualquer natureza basta como prestação 
correspondente ao voto (ver o § 107, nota 6); não 
é necessário que o proveito seja pecuniário. 

Penas: encarceramento de 1 mez até 2 annos; 
pôde também ser pronunciada a perda dos direitos 
civicos. 

(*) Egualmente Cteyer, 2, 133, v. Meyer, 30, nota 10, Schneidler, 
(JS, 40, 14, e especialmente as dec. do Trib. do Imp. de 2 de Junho 
de 90, 20, 420 e de 6 de Abril de 90,21, 414. Qmtrà, Olshausen, § 10, 2. 

(') Vêr também o que se disse no g 136, I I I , sobre a compra 
de Toto no processo da fallencia. 
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§ 169. —VI. Grimes e delictos contra Estados 
estrangeiros 

LiTTERATXTRA. — Lammasch, Z 3, 396 ; v. Martitz, 
Internationale Bechtshilfe, 1, 60, 71; È. Clunet, Offences et 
actes hostües commis par des particuliers contre un État 
étranger, 1887 ; Stooss e MoreU, Bevista suissa, 1, 149, 
304 ; Pfenni^er, 611; v. Bar, Tratado, 267 ; Eosénblatt, 
Archiv für ôffenüiches JSecht, 8, 97. 

I. — O direito internacional confere direitos e 
impõe obrigações, não aos cidadãos de um Estado, 
mas ao Estado mesmo. Só o Estado é o sujeito de 
direitos internacionáes; só elle, consequentemente, 
é o único sujeito possivel de um delicto de direito 
internacional. Mas cada Estado, pelo facto de per
tencer á communhão dos Estados civilisados e unidos 
segundo o direito internacional, está obrigado a re
primir e a punir attentados contra algum dos outros, 
quando commettidos por pessoas sujeitas ao seu 
poder. A violação dos preceitos estatuídos para este 
fim constitue, pois, uma ofifensa ao direito pátrio, 
ao direito nacional, e não ao direito internacional (^). 
Por isso mesmo a legislação nacional pôde limitar-se 
a proteger px)r meio de suas comminações penaes 
somente os Estados que fazem parte do grande 
grupo unido pelo direito internacional, bem como 
pôde limitar a protecção do direito penal aos tempos 
em que seja amistoso o commercio internacional. E' 
neste sentido que o nosso C. p. fala em « Estados 
amigos ». 

I I . — O C. p. imp. qualifica os seguintes actos 
como « «tcções hostis contra Estados amigos ». 

(*) Incorrecto é pois designar, como o fazia a 5." edição deste 
tratado, os delictos perteocfintes a esta categoria, como acções puniveis 
contra o « direito internacional ». 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



454 TEATADO DE ÍJIKElTO PENAL 

1," — Praticar contra um Estado estrangeiro ou 
o seu imperante um acto que, sendo praticado contra 
um Estado da Federação, seria punido, como alta 
traição, nos termos dos arts. 81 a 86 (art. 102). 

Como condição de punibilidade, o art. 102 exige 
a garantia da reciprocidade, isto é, uma correspon
dente punição aggravada do mesmo acto segundo o 
direito estrangeiro, si fosse dirigido contra o Império 
da AUemanha ou contra um Estado da Federação. 
Não é necessário que tal garantia seja dada por 
lei ou por tratado, pôde também sel-o por uma 
praxe judiciaria que afiance a sua observância no 
futuro. 

Ao passo que o allemão é responsável por taes 
actos, quer os pratique no paiz, quer no estrangeiro, 
e quando ahi os pratique, por eUes responde sem a 
limitação dos arts. 4.° e 5.° do C. p. (§ 21), o es
trangeiro só é responsável, quando os pratica du
rante a sua residência no paiz. Também aqui o que 
regula é o logar da residência, e não o do delicto. 

O processo depende de queixa do governo es
trangeiro, e a queixa pôde ser retirada. 

Penas : 
a) nos casos dos arts. 81 a 84 do C. p., prisão 

em fortaleza de 1 até 10 annos ; occorrendo circum-
stancias attenuantes, prisão em fortaleza de 6 mezes 
até 10 annos. 

h) nos casos dos arts. 85 e 86, prisão em for
taleza de 1 mez até 3 annos. 

2.*' — A injuria (real ou não real) feita ao im
perante ou ao regente de um Estado que não faz 
parte da Federação germânica (art. 103). 

A reciprocidade deve ser garantida. Os pre
sidentes de republica não são protegidos, como pro
tegidas não são as nações estrangeiras. Também não 
o é o papa; comquanto elle se ache investido de 
alguns direitos soberanos (como o de enviar e re-

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CEIMES CONTEA O ESTADO 455 

ceber embaixadores etc), não é soberano (pois fal
tam-lhe território e povo). 

Pena: encarceramento de uma semana até 2 
annos ou prisão em fortaleza por egual tempo. A 
queixa é necessária; competente para dál-a é o go
verno estrangeiro. Pôde ser retirada ("). 

3.° — A injuria (real ou não real) feita a um 
embaixador ou encarregado de negócios acreditado 
junto á corte de um Estado da Federação ou 
ao senado de uma das cidades livres hanseaticas 
(art. 104) f ) . 

Penas: encarceramento até 1 anno ou prisão 
em fortaleza por egual tempo. O processo depende 
de queixa; esta pôde ser retirada. 

4.° — Acções puniveis concernentes a symbolos 
da autoridade ou soberania de um Estado estran
geiro (art. 130 a). As circumstancias constitutÍA'̂ as e 
as penas correspondem ás do art. 135 do C. p. Cons. 
o § 174, V. 

(-) Si a queixa é dada, o processo prosegue oficialmente. 
Neste sentido a opinião commum. Contra, Olshausen, g 103, 5. 

{') Os arts. 185 e seg. do C p. têm applicação, quando as 
p>enas são mais rigorosas. A accusação privada é aqui possível. Em 
sentido contrario a opinião communi. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO II 

Crimes e delictos contra o poder publico 

§ 170. — I. Intervenção violenta em actos 
officiaes 

LiTTERATtTRA — John, HH, 3, l lõ , 129 ; Schultz, 
Der Widerstand gegen die auswàrtige StaatsgewáU, 1881; 
Hiller, Die Bechtmãssiglceit der Ausvibung im Begrife des 
Vergehens der Widersetzlichkeit, 1873; o mesmo, GS, 27 ; 
Bõlze, GA, 23 ; v. Kirchenheim, GS, 30 ; Guggenheimer, 
Der Irrtum des Thãters in Bezug auf die Rechtmassiglceit 
der Amtsausübung, 1883 ; Freund, Archiv für óffentUches 
Eecht, 1, 108, 355; van Hamel, Eevista hoUandeza, 1, 
19 ; Schütze Notwenãige Teünahme, § 62 ; Hâlschner, 2, 
789 ; Streit, Die Widersetzung gegen die StaatsgewaU, 1892. 

I. — O direito pátrio reforça a protecção de 
direito penal com que ampara a actividade dos seus 
funceionarios, como executores da vontade do Es
tado. Essa protecção é dispensada somente aos sem 
funceionarios. Assim como a nossa legislação não 
equiparou ao pais o Estado estrangeiro e os seus 
representantes, mesmo quando por disposições ex
pressas sujeitou a penas os attentados contra paizes 
estrangeiros, também não teve motivos ou melhor 
ainda menos motivos teve para equiparar aos func
eionarios nacionaes os estrangeiros. Como faltam 
disposições expressas e especiaes, é conseqüente 
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referirmos as comminações que vamos examinar 
neste paragrapho somente ás violências commettidas 
contra funccionarios públicos do paiz (̂ ) ("). 

(') A questão é justamente nesta matéria vivamente debatida. 
No sentido do texto, v. Bar., Trat., 272 ; Geyer, 2, 137 ; Hâlschner, 
2, 794 (que apoia-se no art. 359 do C. p . ) ; van Harael, Heinze, GA, 
17, 737, John, 6, 1, Schultze, 69, v. Wáchter, 505. Contra, Berner, 
374, V. Meyer, 789, Schutze, Streit, 260, e também as decisões do 
Trib do Imp. de 15 de Fev. de 83, 8, 53, e de 14 de Jan. de 87, 15, 
221. — Ao nosso ver, são os arts. 102 a 104 do C. p. que decidem a 
questão. Segundo a opinião contraria, estes artigos seriam inconse-
quencias inexplicáveis. Accresce, como argumento novo e convicente, 
o art. 32 do tratado de 6 de Maio de 1882 concernente á pesca no. 
ínar do Norte, segundo o qual a resistência contra os cruzadores en-
carrgados da policia «deve ser considerada como resistência contra o 
poder publico da nação -a que pertence a embarcação de pesca», dis
posição esta que só é intelligivel, si a equiparação em questão não 
deriva de principies geraes. No mesmo sentido o art. 7, ai. 4, do 
tratado de 16 de Nov. de 1887 para a suppressão do trafico de aguar
dente entre os pescadores do mar do Norte no alto mar. Mas estas 
disposições ainda não se tornaram até aqui direito allemão. 

(») A questão ventilada é esta : «os crimes e delictos definidos 
no cap. 6 do C. p. ali. ( «resistência contra o poder publico») podem 
ser punidos ex-vi do art. 4. no 3, quando praticados pelo nacional 
no estrangeiro e contra o estrangeiro ?» A solução afirmativa admit-
tida pelo Trib. do Imp. é continuação da jurisprudência do superior 
trib. de Berlim sob o regimen do C. p. prussiano de 1851 ; mas a 
opinião predominante entre os criminalistas é em sentido contrario. 
Foi John quem levantou a duvida e resolveu a questão negativamente. 
Seria um contra-senso, diz elle, 1. c , a) suppor a necessidade de dis
posições penaes expressas para n protecção de Estados estrangeiros 
contra attentados de alta traição e ofiFensas ao soberano (art. 102 
a 104), e considerar taes disposições dispensáveis em relação á sedição, 
á resistência contra o fuuccioiiario estrangeiro etc. ; b) admittir a ne
cessidade da garantia da reciprocidade para a punibilidade da alta 
traição e offensas ao soberano no primeiro caso, e entender que essa 
garantia é dispensável no caso do cap. 5 ; c) serem no primeiro caso 
as penas incomparavelmente menores em relação ás penas applicaveis 
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Gingindo-se ás disposições do direito romano 
sobre a seditio e o tumuttus, a Carolina, art. 120, 
punia com a decapitação, e em casos menos graves 
com penas corporaes e com o banimento, aquelle 
que «perigosa, dolosa e perversamente provocasse 
tumultos do povo contra a autoridade». O direito 
commum observava esta disposição, tratando-se da 
seditio simplex (iá em 1620 a Prússia individualisou 
os cabeças), ao passo que os casos graves eram 
considerados como alta traição. Além disso, os di
reitos municipaes da edade media aUemã tinham 
comminado penas graves contra a violência feita 
contra os servidores da cidade, taes como guardas, 
juizes, funccionarios públicos, e o direito commum 
considerava a violatio personarum publicarum como 
caso especial da vis publica. D'aM originaram-se na 
nova legislação (direito francez de 1791, Allg. Land-
recht), mas sempre com freqüentes vacillações, os 
crimes especiaes de sedição e tumulto, de um lado, 
e de resistência á autoridade, de outro. 

I I . — Dá-se resistência á autoridade publica, 
quando alguém oppõe resistência por meio de vio
lência ou ameaça de violência ao funccionario pu
blico competente para a execução de leis, de ordens 
e actos das autoridades administrativas ou das 
sentenças e mandados das autoridades judiciarias 
e que está exercendo regularmente as suas funcções. 

A idéa de funccionario dê ve ser inferida do 
art. 359 do C. p. (ver o § 176, I I I ) ; mas a lei 

aos mesmos attentados, quando dirigidos contra o paiz, e serem no 
segundo caso absolutamente as mesmas. Certo, não pôde ficar impune 
o prussiano, por exemplo, que j)enetrar no território russo e abi 
offender um guarda florestal; mas o delinqüente deve ser punido, não 
segundo o art. 117, e sim segundo o art. 223 (ofiensa physica), pois 
si praticasse o facto na Prússia contra o guarda russo, seria punido 
segundo este, e não segundo aquelle artigo. N. do trad. 
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(C. p. art. 113) equipara aos funccionarios as pes
soas que forem chamadas a prestar-lhes assistência, 
os agentes da força armada ou de uma guarda mu
nicipal, civica ou de segurança. A lei de 21 de 
Novembro de 1887 também lhes equipara os ca
pitães de navio, quando chamados a proteger o 
cabo submarino (adiante, nota 0). 

O exercicio da funcção, como já o direito 
commum exigia (Leyser, Engau e outros) deve 
ser regular, e o é, não só quando o acto official 
entra na competência geral do funccionario, senão 
também quando no caso concreto, tomadas na devida 
consideração as circumstancias que no momento se 
oíFereciam ao funccionario, parecia-lhe necessário 
pratical-o, embora se verificasse posteriormente, me
lhor conhecida a situação, que o acto era supérfluo, 
ou mesmo não justificado C"). Não toma-se porém em 

C") Isto é, a regularidade do exercicio da funcção exige: 
1.°, que o funccionario seja competente para a pratica do acto (não 
in abstracto, mas no caso dado) ; 2.*, que as formalidades legaes te-
bam sido obsei^adas e 3.°, que o funccionario tenha procedido «con
forme ao dever» (lealmente), quando a legalidade do acto depende da 
supposição por parte do funccionario da existência de certas circum
stancias. Eis como Binding, 1, c , expõe a doutrina. «Dois grupos 
de actos officiaes suscitam dificuldades. 1.° O acto praticado pelo 
funccionario é çorrecto formalmente, mas faltam os requisitos ma-
teriaes que justificara a medida aos olhos do legislador. Si o func
cionario sabe que faltam esses requisitos, si, por exemplo, prende 
scientemente um indivíduo innocente como suspeito de crime, dá-se 
indubitavelmente uma illegaiidade que habilita o ofíèndido a usar da 
legitima defesa (resistência). Quidjwrís, quando o funccionario suppõe 
por erro existentes requisitos que de facto não existem ? Cumpre 
distinguir : o) a tei faz depender o direito ou o dever de praticar o 
acto official não tanto da existência daquellas circumstancias, como da 
supposição de sua existência por parte do funccionario, cujo juizo se 
basea em um exame leal, «conforme ao dever» (pflichtmàssig). O 
funccionario é de ordinário autorisado a proceder assim, quando se 
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consideração o facto de ser o funccionario que executa 
obrigado a obedecer á ordem de seu superior {"). 

trata de medidas de segurança contra perigos prováveis, e especial
mente quando o perigo impede ou difficulta uma cuidadosa causa 
cognita que acarretaria demora. A policia é obrigada a prender 
aquelle a quem suppõe ter apanhado em flagrante, quando suspeito 
de fuga (art. 127 do C. do pr. 'p.) . Si a suspeita da autoridade 
policial é infundada e o assassino apparente matou em legitima defesa, 
não deixa por isso de dar-se aquella obrigação e o offendido não pode 
usar de legitima defesa. 6) A medida depende legalmente de factos 
determinados, e não da supposição de sua existência. Assim a prisão 
preventiva depende de mandado judicial contra pessoa determinada, a 
execução de pena de uma sentença passada em julgado, a execução 
forçada de uma carta de sentença executoria. Em todos esses casos, 
dada a ausência de taes factos, a medida é illegal, não se faz mister 
que o offendido com ella se conforme, embora o funccionario obre 
bona fide, ou mesmo por um erro absolutamente desculpavel. Dirige-se 
portanto o mandado de prisão ou a execução da pena ou a execução 
forçada contra pessoas que não as verdadeiras, ou quer o executor 
penhorar bens não sujeitos á penhora (art. 715 do C. do pr. civ.), é 
licita a legitima defesa. 2.°. Desfarte está aberto o caminho para a 
solução do caso. em que o funccioh.irio hierarchicamente inferior ex
ecuta uma ordem obrigatória, cujo conteúdo é illegal. Ko mandado de 
prisão, o nome da pessoa que tem de ser presa é de propósito escripto 
falsamente, para que seja preso o seu irmão, e a, policia recebe esse 
mandado para executal-o. Dá-se em taes casos uma singular contradicção. 
O funccionario incumbido da execução está obrigado a desempenhar a 
incumbência, e, consequentemente, prendendo, acha-se no exercício 
regular de sua funcção. Parece piortanto que o art. 113 exclue toda 
resistência contra o funccionario nesta hypothese. Nada obstante é 
incontestável que a medida emanada do órgão superior do poder pu
blico não perde a sua illegalidade relativamente ao offendido por causa 
da pragmática do serviço ; o ataque á liberdade do individuo não é 
ex-vi legis e o art. 53 (legitima defesa) lhe dá o direito de defender-se. 
Como o intuito do art. 113 não é limitar a legitima defesa contm o 
funccionario publico, não se deve interpretar o art. 53, restringindo-o 
pelo art. 113, mas ao envez restringir este por aquelle. N . do trad. 

C) O acto illegal não deixa de sel-o, porque é executado em 
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O facto de suppor erroneamente o funccionario 
que o acto é legal não suppre a falta da legalidade. 
Desde que são ultrapassados os limites da legalidade, 
começa neste caso, como em todos os outros, a jus
tificação da resistência {^). 

A resistência deve ser opppsta a quem está 
no «exercício da funcção», e portanto deve dirigir-se 
contra o acto official mesmo como tal. A recusa de 
declinar o nome, de restituir uma cousa, de abrir 
portas, de deixar-se prender, é isenta de pena, 
como «resistência passiva ». A lei exige que a re-

virtude de ordem superior. A resistência que o funccionario oífendido 
poderia oppor ao funccionario, de quem emana a ordem, si este a 
executasse pessoalmente, pôde ser também opposta ao subalterno que 
executa a ordem. « Afl5rmar o contrario, diz John, é esquecer que o 
art. 113 (resistência) não trata de decidir si o funccionario subalterno 
se faz responsável pela execução da ordem (a ordem do superior 
pôde eximir o executor de responsabilidade) », e sim de decidir 
si aquelle que resiste incorre em pei^a pelo facto da resistência». 
N. do Trad. 

(*) «A opinião pessoal do funccionario ou de quem resiste 
sobre a legalidade do acto oflScial, diz John, nada faz ao caso 
O juiz, chamado a julgar da criminalidade da resistência, tem de 
decidir esta questão: segundo os preceitos que regulam as attribuições 
dos funccionarios, podia o funccionario proceder quanto ao logar, 
ao tempo e ao modo, como procedeu ? Si o juiz responde afirmati
vamente, a resistência é punivel, embora o funccionario suppuzesse 
que, praticando o acto, não exercia regularmente o seu cargo, ou 
embora a pessoa que resistio acreditasse ser legal a resistência. Si o 
juiz responde negativamente, a resistência como tal é isenta de pena, 
isto é, não é punivei nos termos do art. 113, emboi» o funccionario 
estivesse convencido da regularidade do seu acto e o resistente consi
derasse illegal a sua resistência». A boa fé do funccionario porém é 
tomada em consideração no caso já figurado, em que lhe é licito 
suppor existentes os requisitos da legalidade do acto; e quanto ao 
erro, não do funccionario, mas de quem resiste, a opinião de John 
tem muitps contradictores, como se vê da nota 2. N. do trad. 
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sistencia seja opposta por meio da violência (contra 
pessoas ou cousas) ou ameaças de violência (§ 97). 

E' necessário o dolo, e aqui este comprehende 
todos os elementos do acto delictuoso. Duvidosa 
e vivamente controvertida é a questão de saber si 
a regularidade do exercicio da funcção deve ser 
considerada como uma das circumstancias constitu
tivas ou como condição de punibilidade; si, por
tanto, o erro do agente sobre este ponto exclue ou 
não o dolo. Não só a lettra do art. 113, como o 
seu espirito e a sua historia militam a favor da 
primeira solução. A supposição errônea do agente, 
que o exercicio da funcção é irregular, exclue pois 
a punibilidade da resistência (̂ ) (*). 

Penas : encarceramento de 14 dias até 2 annos; 
occorrendo circumstancias attenuantes, encarcera-
menl;o até um anno ou multa até 1.000 marcos f). 

O Semelhantemente Binding, Normen, 2, 589; Franck, Z, 
12, 294; Geyer, 391 ; v. Meyer, 818; Olshausen, | 113, 28; Streit, 109. 
Contra, Hillcr, Reehtmàssigkeii, 73; John, HH, 3, 118; Lucas, Ver-
schuldung, 26; Ziebart, 366, bem como o Trib. do Imp. repetidas 
vezes, ultima dec. a de 10 de Fevereiro de 85, 12, 6. Ver também 
o ^ 171, nota 2. 

(*) Os que pensam com o autor fundam-se em que a regulari
dade do exercicio da funcção é circumstancia constitutiva do delicto 
e portanto, em virtude do art. 59, o dolo deve versar também sobre 
este requisito. « No delicto em questão, di^ Binding . (1. c ) , o dolo 
consiste na vontade consciente de oppôr alguém resistência ao exercicio 
regular do poder publico por parte de um funccionario », donde se 
segue que « a convicção da illegalidade do acto exclue o dolo, quer o 
acto seja regular, quer o erro seja imperdoável (unverzeihlich) ». 
Basta porém o dolo eventual, e assim quem tem apenas duvidas sobre 
a legalidade do acto e resiste, correndo o risco de que o funccionario 
esteja exercendo regularmente a sua funcção, incorre no art. 113 
(Olshausen, 1. c.) N. do trad. 

(') Disposições especíaes encontram-se freqüentemente nas leis 
accessorias (como na lei sobre a união aduaneira de 1 de Julho 
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III . — Aggredir alguma das pessoas enume
radas sob o n. II, que se ache no exercício re
gular de sua funcção ou serviço (C. p., art. 113). 
A aggressãã, eqüivale a vias de facto (§ 95, nota 2). 
Não é necessário que ella tenha por fim frustrar 
uma execução forçada. Penas, as declaradas sob 
o n. II . 

IV. — Emprehender coagir por violência ou 
ameaça (não necessariamente ameaça de violência) 
uma autoridade (*) ou um funccionario, para que 
faça ou deixe de fazer um acto do seu ofíicio 
(art. 114). 

Penas: encarceramento por tempo não inferior 
a 3 mezes; occorrendo circumstancias attenuantes, 
encarceramento até 2 annos. Si o acto reúne tanto 

de 1869, arts. 148 e 161, na lei concernente ao imposto sobre o sal, 
de 12 de Outubro'de 1867, art. 17, nas leis sobre o imposto das cerve
jarias e o imposto da aguardente, de 4 e 8 de Julho de 1868, arts. 37 
e 68, na lei sobre o imposto do malte, de 31 de Maio de 1872, art. 36, 
na lei sobre o imposto do fumo, de 16 de Julho de 1879, art. 41). 
Freqüentemente são comminadas penas disciplinares complementares. 
Tem particular importância as disposições da lei sobre gente do mar; 
vêr o ^ 195, V l i r . Vêr também a lei de 21 de Novembro de 1887, 
concernente á protécção do cabo submarino, art. 3, que assim dispõe: 
«os arts. 113 e 114 do C. p. tem applicação, quando os actos nelles 
previstos são praticados contra os capitães de navio, designados no 
art. 10 do tratado, af^hando-se os ditos capitães no exercicio das attri-
buições que o tratado lhes confere ». 

(*) E ' pela existência própria e permanente no organismo da 
administração publica, que a autoridade se distingue do funccionario. 
Autoridade é o depositário ideal e permanente de direitos e deveres 
pertencentes ao Estado. Besolução das câmaras criminaes reunidas 
de 14 de Novembro de 1888, 18, 246 («). 

(8) Isto é, autoridade é o órgão da administração ou da justiça 
idealmente concebido como instituição. Funccionario é a pessoa ou 
são as pessoas, que em um momento dado representam a autoridade. 
N. do trad. 
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as circumstancias constitutivas à& crime previsto no 
art. 113 como as do crime definido no art. 114, 
applica-se a pena mais rigorosa {^), 

V. — Sedição é o facto de tomar alguém parte 
em ajuntamento publico, que dê occasião a prati
car-se, com forças reunidas, um dos actos designados 
sob os ns. í a I I I (art. 115) {%. 

Penas : encarceramento pTíf tempo não inferior 
a 6 mezes (deíiçto). Os cabeças (§ 51, nota 3), 
bem como os que commettem algum dos actos des
ignados sob os ris. I a III, incorrem em pena de 
reclusão até 10 annos, e accessoriamente pôde ser 
autorisada a vigilância policial. Occorrendo cir-
cumstancia:s attenuantes, encarceramento por tempo 
não inferior a 6 mezes (crime). 

VI. ^Ajuntamento é o facto de reunir-se uma 
multidão de pessoas em estradas, ruas ou praças 
publicas (isto é, accessiveis a. todos). Segundo o 
art. 116 do C. p., o ajuntâJcaento só é punivel, 
quando a multidão, tendo sido por três vezes inti
mada a dissolver-se pelo funccionario competente 
ou pelo commandante da força armada, não o faz. 
E' necessário o dolo; este líâo se dá, quando o 
agente ignorava a tríplice intimação. Por outro 
lado, não é necessário que o agente tivesse ouvido 
as intimações. 

(*) A opinião cotnmuin considera a disposição do art. 113 como 
especial em relação á do art. 114. Neste sentido também Olshausen; 
elle reconhece porém que esta opinião conduz a resultados mui pouco 
satisfactorios. Insustentável é a distincção que faz Streit, 56. 

(') Pouco importa que o ajuntamento não tenha por fim a 
pratica de taes delictos. Desde que algum delle ŝ é praticado com 
« forças reunidas », todas as pessoas que fazem parte do ajuntamento 
são puniveis em virtude de sedição, ainda mesmo as que não con
correm para a pratica do facto delictuoso. N . do trad. 

T. II 30 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



466 TBATAÇO DE l)IEEITO PÍÍNAÍ. 

Penas: encarceramento até 3 mezes ou multa 
até 1.500 marcos. Oppondo-se resistência em um 
ajuntamento, com forças reunidas, ao funccionario 
ou á força armada, ou empregando-se violência 
(contra pessoas ou cousas), aquelles que tomam 
parte nesses actos incorrem nas penas da sedição (^). 

§ 171.—II. Violências contra coiíeiros ou 
guardas florestaes 

I.—Imitando a lei prussiana de 31 de Março 
de 1837, o C. p. imp. pUne com penas rigorosas a 
violência feita a empregados florestaes ou coiteiros, 
aos proprietários de florestas, ás pessoas que tenham 
direitos sobre florestas ou direitos de caça, e aos 
fiscaes nomeados por essas pessoas (art. 117 a 119); 
qualifica-a de «resistência á autoridade publica» e assim 
equipara taes pessoas, que são ás mais das vezes parti
culares ou pelo menos não são necessariamente func-
cionarios públicos, aos representantes do poder publico, 
visto como precisam da protecção especial do direito 
penal contra ataques illegaes (̂ ). 

II.—Incidem na lei dois casos correspondentes 
aos que foram indicados no § precedente sob os 
ns. I I e I I I : 

1.°—A resistência oppos.ta por violência ou 
ameaça de violência contra as ditas pessoas, quando 
se acham no exercício regular de sua funcção ou 
direito. 

2°—A aggressão (§ 95, nota 2.*) contra ditas 

(*) Sobre a sedição militar, vêr o C. p. mil., art. 106 a 110 
(adiante, ? 202). 

(*) Por isso mesmo' a protecção limita-se aos nacionaes. Contra 
Olshausen, g 117, 1. 
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pessoas durante o exercicio de sua funcção ou 
direito. 

Também aqui o dolo deve comprehender a 
consciência de que o adversário está exercendo re
gularmente a sua funcção ou direito (̂ ). Não é 
necessário, como circumstancia constitutiva do delicto, 
que o acto illegal tenha sido praticado dentro do 
districto, ou mesmo que tenha sido praticado fora 
delle, mas em relação immediata com um acto da 
funcção ou de exercicio do direito effectuado no 
interior do districto; basta que o acto delictuoso se 
dirija contra as pessoas enumeradas pela lei, as 
quaes precisam da protecção especial do direito 
penal. Também a letra clara da lei não justifica a 
opinião, segundo a qual o art. 117 não tem em 
vista o exercicio do direito de caça ou de outro 
direito pertencente a ditas pessoas, mas somente os 
actos tendentes á protecção das florestas e da caça 
no exercicio da respectiva policia contra os que se 
fazem culpados de delictos florestaes ou de caça Q . 

III.—^As penas tem gradações diversas : 
a) Escala normal: encarceramento de 14 dias 

até 3 annos; occorrendo circumstancias attenuantes, 
encarceramento até um anno (art. 117). 

b) Quando a resistência ou o ataque é acom
panhado de ameaças com armas de fogo, machados 
ou outros instrumentos perigosos, ou quando é com-
mettida com violências para com a pessoa (do func-
cionario ou do titular do direito), encarceramento 

(*) Neste sentido a opinião commum, especialmente a dec. do 
Trib. do Imp. de 7 de Jan. de 90, 20, 166. 

(') Em sentido contrario a opinião commum, e especialmente o 
Trib. superior de Berlim por uma jurisprudência de 34 annos, bem 
como o Tribunal do Império repetidas vezes, ultima decisão a de 7 de 
Jan. de 90, 20, 156. Correctamente v . Meyer, 821. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



468 TRATADO DE DIBEITO PENAL 

por tempo não inferior a 3 mezes; occorrendo cir-
cumstancias attenuantes, encarceramento por tempo 
não inferior a um mez (art. 127) (*). 

c) Quando a resistência ou o ataque occasiona 
uma offensa physica na pessoa que foi objecto da 
resistência òu do ataque, reclusão até 10 annos; 
occorrendo circumstancias attenuantes, encarcera
mento por tempo não inferior a 3 mezes ''art. 118). 

ã) Quando, um desses actos fôr commettido 
por varias pessoas em commum (§ 50, nota 9), a 
pena {a até c) poderá ser augmentada com a me
tade do máximo fixado pela lei; mas o encarcera
mento não poderá exceder a 5 annos (art. 119). 

§ 172.—III. Da soltura de presos 

LITTEEATUEA.—John, H H, 39, 142; Hâlschner, 29, 
960; Stenglein, Z, 49, 487. 

I.—A soltura de presos é um attentado contra 
o poder publico, que tem o preso a si sujeito, e 
nesta conformidade determina-se a collocação deste 
crime ao systema da parte especial. Por «presos» 
devemos entender os réos presos preventivamente e 
os que cumprem penas, bem como os individuos 
presos civil ou policialmente; entram também neste 
numero os individuos detidos em casas de trabalho 
nos termos do art. 362 do C. do pr. p., mas não 
os recolhidos em um estabelecimento de educação 
correccional nos termos dos arts. 55 e 56 do C. p. Q , 

(*) As idéas de violência e ameaça são as mesmas já expli
cadas no g 97. A de instrumento é a mesma do art. 223 a do C. p. 
Em sentido contrario Olshausen, § 117, 12. 

(*) Contra, a dec. do Trib. do Imp. de 8 de Nov. de 86, 1.5», 
89, e taml>em v. Mej^er, 848, Olshausen, | 120, 2. 
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OU em hospicios de alienados. Basta a custodia em 
virtude de um mandato de comparecimento, mas 
não a apprehensão por um particular nos termos do 
art. 127 do C. do pr. p. Os prisioneiros de guerra 
internados sob palavra de honra, sendo-lhes desi
gnado um determinado logar de residência, acham-se 
não só moralmente, como de facto, sob o poder da 
autoridade, e portanto são «presos» no sentido da 
lei V) C). 

II.— A concepção do direito commum concer
nente á soltura de presos [efradio carceris) assenta 
sobre o direito romano. Este qualificara desde o 
período imperial não só a soltura por intermédio de 
terceiros (eventualmente punivel como lesa magestas), 
senão também a própria evasão do preso. Sobretudo 
punia o carcereiro, o commentariensis, que deixasse 
fugir o preso, e a este respeito tentava distinguir, 
mas de um modo muito pouco satisfactorio, entre o 
dolo, a culpa e o acaso. Nos casos graves infligia 
ao carcereiro a pena de talião (^). Semelhantemente a 
Carolina, art. 180, dispunha: «o guarda de uma 
prisão criminal, que facilitar a fuga a um preso, 
incorrerá na mesma pena que o réo que elle deixar 
fugir. Si, porém, o preso fugir da prisão por negli
gencia do dito guarda, essa negligencia será punida 
conforme as circumstancias do caso». O direito 
commum substitui o a pena de talião (que ainda se 

(*) Egualmente Merkel, 395, e expressamente o C. p. mil., 
i 159. Contra, v. Meyer, 848, Olshausen, g 120 o. 

(•) «Diz-se em sentido amplo que está preso todo indivíduo pri
vado de sua liberdade, mas, segundo a lei, só se considera como tal 
aquelle que foi privado de sua liberdade individual por um órgão do 
poder publico em virtude de razoes de interesse publico, e em conse
qüência disto acba-se no poder da autoridade couípctente» (Olsbau&en). 
N. do trad. 

(«) Günther, 1.», 1-50. 
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encontra no direito do Palatinado de 1582, no ham-
burguez dé 1603 e rio prussiano de 1685) por penas 
arbitrarias e, em opposição aos textos romanos, man
teve o principio de que a punição da evasão espon
tânea do preso contraria o instincto tão natural 
quanto poderoso da liberdade e portanto é inútil e 
inadmissivel {^). 

III.—O C. p. distingue três casos f ) : 

1.*"̂—A evasão espontânea regularmente impune, 
só é punivel como motim, nos termos do art. 122 
do C. p., a saber: 

a) como motim contra as pessoas, quando os 
presos se ajuntam e, mediante forças reunidas, 
a) atacam os empregados do estabelecimento òu as 
pessoas encarregadas da vigilância; í) ou lhes op-
põem resistência, ou e) emprebéndem constrangel-os 
á fazer ou a deixar de fazer alguma cousa. 

b) como riiotim contra às coM5«5, quando os 
presos se ajuntam, e, mediante forças reunidas, em-
prehendem uma evasão violenta. 

Penas: encarceíamento por tempo não inferior 
a 6 mèzes; os amotinados que exercerem violências 
contra os empregados do estabelecimento ou pessoas 

(*) Segundo o antigo direito portuguez, o arrombamento de 
cadeia e a effectiva tirada do preso eram punidos com a morte nos 
casos graves, e nos menos graves com a pena criminal ou civil a que 
o mesmo preso estava obrigado, ou com açoutes e degredo. O preso 
que fugisse sem violência ou auxilio de fora, incorria em pena arbi
traria; no caso contrario, era havido o delicto por confessado. (Vêr a 
legislação citada na Class. dos Orim., p. 89). Nos arts. 11, 12 e 13 
do seu Cod. Orim., M. Freire reconhece que o preso que foge só é 
criminoso, quando resiste ao carcereiro ou arromba a cadeia, pois 
«fugir não é crime». N. do trad. 

(*) Vêr também os arts. 58, ns. 11, 79, 80, 144 e 159 do C p . 
Mil. (adeante, | 202). 
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incumbidas da vigilância, incorrem na pena de reclu
são até 10 annos, e poderãp ser sujeitos á vigilância 
policial. Quanto ao mais, basta para a punição o 
facto de tomar parte o preso no ajuntamento, sa
bendo que pelos companheiros será çommettida uma 
de ditas acções (acima, § 121). 

2."—Soltar dolosamente um preso da prisão, 
do poder da força armada ou do poder de um fuuc-
cionario público ou de qualquer outra pessoa (*) 
incumbida de vigial-o, escoltíd-o ou guardal-o (art. 120). 
A este delicto é equiparada a cumplicidade dolosa 
na evasão espontânea do preso, comquanto esta não 
soffra penas, ao passo que a instigação para a evasão 
é isenta de pena. 

A instigação e a cumplicidade relativas a um 
dos actos puniveis enumerados no art. 120 podem 
ser punidas segundo os principies geraes. Mas, con
forme o que se disse no § 52, V, 2, o preso mesmo 
não pôde ser responsabilisado como instigador ou 
cúmplice no delicto de que trata o art. 120 (^), 

Penas: encarceramento até 3 annos. A tenta
tiva, também a da cumplicidade para a evasão es
pontânea, é punivel. Os empregados são punidos nos 
termos do art. 347 (§ 177, V, 5). 

3.** — Deixar fugir dolosamente (e não culpo-
samente) o preso, ou facilitar dolosa ou culposa-
mente a soltura do preso (quer se trate da soltura 
por intermédio de um terceiro, quer da evasão es-

(') Aqui são tomados também em consideração os particulares 
a quem incumbe a vigilância dos reos durante o trabalho fora das 
prisões. 

(*) De accordo Borchert, Veo-antwortliehheit 16, Greyer, 2.°, 145, 
e Z, 2.°, 815, Herzog, G S, 34.°, 81, Kõhler, Siudien, 1.°, 135, Krã-
wel, G S, 34.°, 605, v. Kries; Z, 7 ° , 522, 536, Merkel, 394, v. Mej^er, 
851. Contra a dec. do Trib. do Imp. de 29 de Nov. de 80, 3.°, 140, 
Hãlschner, 2°, 960, Olshausen, f 120, 7._ 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



472 TRATADO DE DISEITO PENAL 

pontanea do preso) quem está incumbido de vigial-o 
(guardal-o) ou escoltal-o (art. 121). 

Penas: aj no caso*de dolo, encarceramento até 
3 annos; IJ no caso de facilitaçáo culposa da fuga, 
encarceramento até 3 mezes ou mult'i até 300 
marcos. 

§ 173. — IV. Provocações delictuosas 

LiTTEEATURA. Hálschner, 29, 796—Ao n. lY, Geyer, 
H H, 49, 143; Stemann, G S, 28; Meves, Strafgesetz-
novéOe, p. 328; Hálschner, 19, 407; Beiffel, G S, 429, 175; 
"Witte, Erbrterungen über den % 4^ a, des Strafgesetzbuches 
für das Deutsche Beich, diss., 1888. 

I. — Conceito. A provocação (̂ ) a um acto pu-
nivel ou pelo menos iUegal, em tanto quanto o di
reito positivo a qualifica, constitue um crime sui 
generis. Não pôde pois ser considerada e tratada 
como instigação tentada, em quanto a legislação 
conceber a instigação como cumplicidade em crime 
de outrem, pois tal crime não se dá ou não é ne
cessário que se dê. Por isso mesmo é completa
mente indifferente tanto para a concepção no ponto 
de vista dos princípios como para a collocação sys-
tematica da provocação punivel a natureza do acto, 
a que se provoca. A provocação tem si em mesma a 
razão de ser de sua criminalidade; é desprezo, 
menoscabo ostensivo da lei do Estado e da vontade 
ào poder publico que n'ella se manifesta. Bem cla
ramente nota-se este seu caracter na lei sobre a 
imprensa (adeante, III , 1), cujo art. 16 sujeita a 
penas a provocação a uma acção que não é sequer 
illegal. Assim a cumplicidade (a instigação e a cum-

(») A simples ápprovação ou louvor de um acto punivel não 
sujeita a penas. Não assim segundo a lei sobre matérias explosivas > 
vêr o 'i 155.— Sobre o que seja «excitar» vêr o ^ 51, nota 3. 
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plicidade por assistência) em proy^ações puniveis 
é de todo possivel. Também é̂  aâmissivel a tenta
tiva, mas esta só é punivel, quando a provocação 
mesma constituo um crime propriamente dito. Pela 
mesma razão o provocador não commette mais de 
um crime, embora a prçvocação deva ter por efiPeito 
varias acções puniveis (ver também o,§ 52, nota 8). 

Si deixarmos de parte o art. 112 do C. p., 
bem como o caso especial do art. 49 a do mesmo 
cod., e àté certo ponto a disposição da lei sobre ma
térias explosivas mencionada adeante sob o n. III , 
2, O'-nosso direito pune somente a provocação pu
blica (^). O perigo commum resultante deste crime 
está justamente em que seu efifeito não pôde ser 
medido e dominado, em que de nenhum modo se 
pôde prever como se comportará a faisca lançada á 
multidão, si ella ateará um incêndio devastador ou 
si extinguir-se-ha sem fazer mal e sem deixar ves
tígios. Esse perigo commum compensa sobejamente 
o facto de ficar a provocação publica abaixo da in-
stigação quanto á certesa do fim e do meio a em
pregar para a sua realisação. 

Para a consumação faz-se mister em todos os 
casos que a provocação chegue ao conhecimento da-
quelle a quem se dirige; na provocação publica 
basta pois que tenha d'ella conhecimento qualquer 
pessoa que não seja cúmplice no facto. 

As provocações puniveis são qualificadas em 
parte pelo C- p., e em parte por diversas leis ac-
cessorias. 

O A lei diz: «aquelle que publicamente,detinte de uma multidão, 
ou por distribuição ou publica afGlxação, ou por exposição publica de es-
criptos ou outras reproducções etc., provocar...». Sobre a idéa de multi
dão vêr o\ 117; sobre a distribuição o \ 108. Não é necessário que a pro
vocação seja dirigida á multidão. Dec. do Trib. do Imp. de 10 e 21 
de Outubro de 81, 5, 60. 
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II. —Provocações puniveis qualificadas pelo Cp . 
1."— Já acima tratamos (§ 164) da provocação 

publica a um crime de alta traição (C. p. art. 85). 
1." — A provocação publica á desobediência (em

bora passiva) das leis, ordenanças validas (*) ou 
ordens emanadas da autoridade publica nós limites 
de sua competência (ainda que não tenham sido de
cretadas para casos geraes, mas para um caso dado, 
art. 110) (^). A desobediência não pôde ser rela
tiva a uma obrigação singular ou ao acto oflScial que 
se funda nas leis, ordenanças ou ordens, deve, pelo 
contrario, dirigir-se contra as bases impessoaes e 
legaes da ordem jurídica existente, contra a força 
obrigatória da lei mesma. A provocação á violação 
de um contracto {greve) só pôde incidir no art. 110 
(e isto raramente succederá), quando se provocar 
abertamente, não á violação de um contracto, mas 
«ao despreso da lei, da sua autoridade e força obri
gatória» (*). O dolo deve comprehender também a 

(*) Ordenanças validas (rechtsgüUige Verordnungen). A consti
tuição prussiana, art.. 106, dispõe : «as leis e ordenanças são obrigar 
torias, quando tenham sido publicadas na forma prçscripta pela lei. O 
exame da validade das reaes ordenanças devidamente publicadas não 
compete ás autoridades, mas somente ás câmaras». D'ahi segue-se que 
uma ordenança, não conforme ao direito publico, não valida, não deixa 
por isso de ser obrigatória desde que tenha sido legalmente publicada. 
Foi para abrir «brecha» (Olshausen) neste principio que no art. 110 do. 
C. p. ali. se accrescentou á palavra ordenanças o qualiâcativo validas, 
de sorte que o crime em questão não se dá, quando provoca-se a des
obediência a uma ordenança, que, comquanto publicada e obrigatória, 
não é valida. N. do trad, 

(»J Ccmtrà, Olshausen, § 110, 19. 
(*) De accqrdo Frank, Z, 14, 375, Goltdammer, Maierialen, 2.°, 

112, .R. Lõning, HSt, 1.°, 751, Olshausen,? 110, 16 ; de accordo quanto 
ao resultado e de um modo cada vez mais preciso também o Trib. do 
I m p , dec. de 3 de Dezembro de 89, 20.°, 63, de 28 de Kõvembro e 
3 Dezembro de 89, 20, 160, 28 de Janeiro de 91, 21.°, 298, 3 e 15 de 
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consciência de que a ordenança é valida, de que a 
ordem entra na competência da autoridade (^). 

Penas : multa até 600 marcos ou encarcera-
mento até 2 annos. 

3.° — A provocação publica a um acto pvmvel 
(art. 111). O acto deve ter caracter criminal, se
gundo o direito allemão, embora seja punivel so
mente segundo o direito estadual, ou constitua so
mente uma contravenção. O dolo do agente deve 
Gomprehender a consciência da criminalidade dò 
acto ao qual provoca {^), 

Assim os arts. 110 e 111 qualificani dois factos 
essencialmente diversos, e não se pôde designar um 
delles como o facto geral e o outro como o espe
cial Q. Tem, pois, applicação o art 73 do C. p. (**). 

Janeiro de 91, 21.°, 304, 2 de Fevereiro de 91, 21.°, 355, 27 de Ou
tubro de 91, 22.0 185, í.» de Julho de 93, 24.», 189. Em sentido con
trario (em geral a favor da criminalidade) Eossmann, Istdieóffentliche 
Aufforderung zum Streik strafhar 9 diss., 1892. Klõppel, Pressrecht, 
399, entende que o art. 110 é applicavel, quando se provocam grandes 
grupos da população mesmo ao desrespeito de obrigações patrimoniaes. 
Ver a litteratura indicada no § 132. 

(*) De accordo v. -Meyer, 836, Olshausen, ^ 110, 23. Coniri a 
dec. de 10 de Fevereiro de 85, 12.°, 6. Vêr também o § 170, nota 2. 

(*) Vêr adeante a nota 12. 
(') Divergentes as dec. do Trib. dó Imp. de 19 de Abril de 81, 

4:°, 106 e 4 de Dezembro de 90, 21°, 192, Berner, 376, Geyer, 2.°, 
136, V. Meyer, 837. De accordo com o texto no essencial as dec. do 
Trib. do Imp. de 13 e 15 de Março de 84, 10.°, 296, bem como 
Hãlschner, 2.°, 797, Klõppel, Pressrecht, 399, OlsHausen, ? I I I , 8. 

C») Ao passo que o art. 110 não distingue entre a provocação 
que produzio effeito e a que nãò o produzio, é a esta circumstancia 
a que o art. 111 liga capital importância, pois, sendo a provocação 
seguida de uma ácçSo punivel ou da tentativa de uma aeção punivel, 
o art. 111 eq(úipara o provocadòr ao instigador do delicto commettido 
ou tentado, e, no caso contrai-io,'inflige penas especiaes. Berner e 
outros consideram este ultimo delicto, como um caso especial do 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



476 TBATADO DE DIREITO PENAL 

Penas: multa até 600 marcos ou encarcera-
mento até 1 anno; mas a pena, quanto á qualidade 
e ao gráo, não pôde ser mais grave do que a pena 
comminada contra a acçRo mesma, a que o delinqüente 
provocou. Si o effeito da provocação fôr a acção 
punivel provocada ou uma tentativa de dita acção, 
o provocador será punido como si fôra instigador. 
O agente é, porém, instigador no sentido technico 
da palavra e punivel, não segundo o art. 111, mas 
segundo o art. 48 do C. p., quando concorrem os 
caracteres da idéa da instigação (versar o dolo sobre 
a pratica de uma acção determinada por uma ou va
rias pessoas determinadas) (*). 

Não se pode; pois, determinar de um modo geral, 
si o facto qualificado no art. 111_ constitue um 
crime, um delicto ou uma contravenção; esta de
terminação só pôde resultar da natureza do acto, a 
que o agente provocou. 

4.° — A provocação ou excitação (posto que 
não seja publica; § 51, nota 3): a) de um militar do 
exercito allemão ou da marinha imperial a desobe
decer as ordens do seu superior, h) de um_ militar 
licenciado a desobedecer a ordem de appello ao ser
viço (art. 112) C). 

Pena: encarceramento até 2 annos. 

art. 110, cuja applicação exclue a daquellc. Outros consideram os 
dois artigos como independentes, de sorte que, reunindo o facto os 
caracteres de ambos, applica-se, em virtude do art. 73, a pena mais 
rigorosa. N. do trad. 

(*) Divergentes Binding, 1.°, 590, Geyer, 2.°, 135, Hãlschner, 
2.°, 800, Olshausen, § 111, 6. Si aquelle, que provocou ao crime de 
furto, já foi varias vezes punido por furto e t c , cabe neste caso a 
aggravação resultante da reincidência. 

C) Lei sobre o serviço militar de 9 de Novembro de 1867 
arts. 6, 7 e 15; C. p^ rnil., arts. 4 a 6; lei militar de 2 de Maio 
de 1874, art. 56. 
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III . — Outras provocações puniveis. 
1." -—Provocar publicamente, por meio da im

prensa, a que se contribua para o pagamento de 
multas e custas devidas em razão de um acto pu-
nivel, bem como accusar publicamente, por meio da 
imprensa, o recebimento das contribuições pagas 
para os mesmos fins (art. 16 da lei sobre a im
prensa). 

Penas: multa até 1000 marcos ou encarcera-
mento até 6 mezes (art. 18, n. 1 da lei). As quantias 
recebidas em virtude de tal provocação ou o valor 
respectivo será confiscado em proveito da caixa dos 
pobres do logar da collecta. 

2." — Provocação publica a um acto punivel 
segundo a lei de 9 de Junho de 1884 sobre matérias 
explosivas. Ver o § 155. 

3.0 ^ O C. p. mil., arts. 99 a 102, e a lei 
sobre gente do mar, art. 88, contém também casos 
de.provocação punivel (comquanto nem sempre pu
blica). Ver os §§ 102 e 195, VII. 

IV. — Ao lado da provocação publica figura 
desde a Novella de 26 de Fevereiro de 1876 o 
crime sui generis (não deve ser considerado como 
instigação tentatada) que faz objecto do art. 49 a 
accrescentado ao C. p. Este artigo, denominado 
artigo Duchesne, cujo modelo se encontra na lei 
belga de 7 de Julho de 1875 (̂ °), comprehende : 

a) o facto de provocar-se alguém a commetter 
um crime (em sentido estricto) ou a tomar parte 
em um crime, bem como a aceitação da provocação; 

(") o Loi contenant des dispositions pénales contxe les offres ou 
propositions de commettre certains crimes ». Provocou-a o facto de 
ter-se offerecido um certo Duchesne ao arcebispo de Paris, M. Hyp-
polyte, para assassinar Bismarck. Encontra-se a lei impressa no 
appenso I I I dos motivos da Nov. de 1876. 
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h) o facto de offerecer-se alguém a commetter 
um crime ou a tomar parte em um crime, bem como 
a aceitação do oíFerecimento. 

Mas a provocação é o oíFerecimento simples
mente verbaes, bem como a respectiva aceitação, são 
somente puniveis, quando acompanhados de van
tagens de qualquer gênero (§ 107, nota 6), pòr 
onde sé manifeste a seria resolução daquelle de 
quem emana a proposta. A' provocarão e ao ofe
recimento verbaes eqüivalem os symbolicos (fazer 
signal com a cabeça, com a mão etc); com elles con
trastam não só a provocação e o oíférecimento es-
criptos, senão também os que são reforçados de um 
modo qualquer, pelo qual se reconheça indubitavel
mente a seriedade da resolução ("). Si a provocação 
ou o oíFerecimento não é serio, também a aceitação 
fica isenta de pena. A provocação e o oíFerecimento 
devem ser a expressão de uma resolução (tomada 
condicionalmente) que pela aceitação torna-se incon
dicional. O dolo dó agente deve compréhender 
também aqui a consciência dá criminalidade do 
âcto (̂ 2). 

O crime também aqui se consumma, logo que a 
provocação, a acceitação óü o offerecimento chega, 
correspondentemente á vontade do agente, ao co
nhecimento da outra parte. A cumplicidade, tanto 
sob a fôrma da instigação como sob a da assistência, 
é possivel. 

Não é necessário observar que o individuo, de 
quem emana a provocação, a, aceitação ou offereci-

(") Estaria neste caso, por exemplo, a provocação ao aborto, 
sendo ao mesmo tempo acompanhada da entrega dos meios abortivos. 
Contra, a dec. de 12 de Novembro de 80, 3.°, 30 e 24 de Janeiro 
de 84, 6, 45; Glshausen, ^ 49 a, 4. 

(>^ €ontrà^ a dec. de 31 de Janeiro de 90, 20.°, 198, Frank, 
Z, 12, 281, Olsbausén, § 49 ff, 8. ' 
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mento, deve ser imputavel para poder ser punido. 
Mas não se pode falar também em provocação ou 
offerecimento puniveiS; quando falta á outra parte a 
imputabilidade. E o mesmo deve-se dizer da acei
tação, quando a provocação ou o offerecimento 
emana de um indivíduo não imputavel. A razão 
desta these está na relação de mutua dependência 
entre a provocação e o offerecimento de um lado, 
e a aceitação de outro. 

Si o acto punivel é realmente tentado ou con-
summado, o crime do art. 49 a do C. p. converte-se 
em cumplicidade ou em autoria. 

A pena do art. 49 a é somente applicavel, 
«quando a lei (imperial ou estadual, esta ultima 
no campo que lhe foi reservado) não commina outra 
pena». As penas do art. 49 a são : a) quando o 
crime projectado é punido com pena de morte ou 
de reclusão perpetua, encarceramento por tempo 
não inferior a 3 mezes; h) quando punido com 
pena menor, encarceramento até 2 annos ou prisão 
em fortaleza por egual tempo. Accessoriamente á 
pena de encarceramento pode ser pronunciada a 
perda dos direitos civicos, bem como pode ser au-
torisada a vigilância policial ("), 

(«) o art . Duchesne, que pune a tentada instigação de um 
crime como crime sui generis em completo desaccordo com as tradições 
do direito allemão, artigo occasionado pela lei belga de 1875 votada em 
satisfação á Allemanha depois da proposta do belga Duchesne ao arce
bispo de Paris, tem sido objecto de acerbas criticas dos mais compe
tentes commentadores do C. p. allemâo. « A tortuosidade que o art. 49 a 
introduzio no direito penal, diz Bemer,, leva-nos a pei^untar si a 
Allemanha não podia responder á Bélgica com uma lei mais amadu
recida». «Essa reforma, diz Geyer, foi uma desordenada invasão no 
direito penal que em um vasto circulo poz tudo em confusão ».— Eis 
resumidamente a critica, deste, ultimo criminalista em um dos seus 
pontos capitães. « O art. 49 a pune a provocação não só para a pratica 
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§ 174.— V Menoscabo do poder publico 

LiTTEEATURA.— Disserta^o no appenso V dos mo
tivos do C- p., p. 221; Hâlschner, 2.°, 634.— Ao n. I, 
Klõppel, Pressrecht, 415.—Ao n. II, Zimmermanu, GS, 30. 
—Ao n. V e VII, Lenz, 8chutz ães Ffanãrechts, 215 e 188. 

I. — A denominada difamação do poder publico, 
isto é, a affirmação ou a divulgação publica e con
sciente de factos não verdadeiros ou adulterados 
para tornar despresiveis as instituições do Estado 
ou os decretos da autoridade (C. p., art. 131). 

Ao passo que o direito commum (por exemplo, 
o direito do Palatinado de 1582) punia com a 
decapitação a provocação á desobediência e ao des-
preso da autoridade, por meio de escriptos inju-
riosos, e o Allg. Landrecht prussiano, art. 155, espe-

de um crime, como para a coparticipai;ão, isto é, a instiçação para a 
instigação ou para a cumplicidade em um crime. E' pois- punivel 
aquelle que, querendo commetter pessoalmente um crime, provoca 
outrem para ser co-autor ou cúmplice. Aqui recuamos para aquém 
dos limites da conspiração. Com eflFeito, em face do art. 49 a é não 
somente punivel quem tentou debalde formar uma conspiração deli-
ctuosa, senão também quem debalde procurou obter um accordo que, 
caso se realisasse, não seria sequer uma conspiração, isto é, não pas
saria de um ajuste para a co-autoria. Quem obtém anima oeddendi 
um veneno que_ produz prompta e seguramente a morte fica impune ; 
quem porém debalde tenta mover outrem a que lhe obtenha tal 
veneno incorre em pena, logo que communicou que trata-se de um 
crime! £ ' pois nessa communicação que deve estar o punivel do 
facto. Quem nada comraunica a respeito do seu plano ao-vendedor 
do veneno (podendo nisto haver um accordo tácito) é isento de pena, 
comquanto obtenha realmente ojveneno.— Si considerarmos mais que 
na idéa da coparticipação ou cumplicidade lato sensii comprehendem-se 
também a instigação para a instigação {in infinitum), a cumplicidade 
(stíeto aenau) para a instigação, e a instigação, bem como a cumpli-
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cialisava o facto de provocar-se descontentamento 
contra o governo, o C. p. prussiano de 1851 cin-
gio-se ao direito francez no seu-arL 101 (o deno
minado « artigo repressivo do ódio e do despreso »). 
A redacção do art. 131 do C. p. imp. é calcada 
sobre a do art. 187 do mesmo cod. Mas o art. 131, 
indo além do art. 187, exige que o agente reuna 
ao dolo a intenção de fazer despresiveis as insti
tuições do Estado ou os decretos da autoridade. 
Quanto ao mais, referimo-nos ás considerações feitas 
a respeito do art. 187 ( § 9 5 , IV). Sobretudo não 
basta a enunciaçao de juizos geraes e não confir
mados por factos (^). 

A' parte o art. 103 a do C. p., a lei também 
aqui protege exclusivamente o poder publico nacio
nal; mas a protecção estende-se não só ao poder 
do Estado de que o agente é subdito ou onde reside, 
senão também ao de todos os outros Estados da 

cidade, para a cumplicidade, abre-se-nos pela idéa da provocação pára 
a coparticipação em um crime uma perspectiva semelhante a dos 
salões, cujas paredes revestidas de espelhos reâectem indefinidamente 
a imagem de cada objecto.— Depois da provocação, não é mais pos-
sivel uma desistência que isente de pena; porque a reacção contra uma 
acção, para cuja- punibilibade não se^xige que ella- produza algum 
effeito, ou é impossivel (no caso de instigação mallpgrada propriamente 
dita) ou não se toma em consideração. O instigador, que escolhe um 
outro meio de instigação que não a provocação, pôde na verdade ficar 
impune, ainda quando o instigado tenha-se adiantado até uma ten
tativa puofvel, si aquelle obstar a execução do crime; si instigou 
porém por provocação no sentido do art. 49 a ha de ser sempre pu
nido nos termos deste art., pois a pena ahi comminada é incondicional, 
e não pode ser evitada, ainda que o provocador obste o resultado. 
A punibilidade segundo o art. 48 (tentativa) cessa em virtude daquella 
reacção, mas não a punibilidade segundo o art. 49 a, que impõe-se 
irremissivelmente desde que occorram as condições ahi estabelecidas». 
(H H, 4, 152). N . do trad. 

(») Dec. do Trib. do Imp. de 14 de Novembro de 93, 24.°, 387. 

T. 11 31 
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Eederação. Protegido é somente o poder publico 
existente e não o passado, que não se acha mai~s 
em relação com a actualidade. 

Por instituições do Estado devemos entender as 
que são partes essenciaes è permanentes da consti
tuição ou da administração publica, como, por 
exemplo, o Bundesrat, o Rdchstag, o serviço militar 
obrigatório, o casamento civil, etc , mas não os 
institutos geraes do direito, como o casamento, a 
familia, a propriedade etc. Q A expressão « de
cretos », comprebende também a lei, mas não os 
projectos de lei. O facto de ter sido o decreto 
expedido para um caso individual, não impede a 
applicação do art. 131. 

A consummação opera-se com a afirmação ou 
a divulgação dos factos. Não 4 necessário que o 
agente consiga o seu fim, nem mesmo que os factos 
sejam adequados a conseguil-o (^). 

Penas: multa até 600 marcos ou encarcera-
mento até 2 annos. 

I I . — A usurpação de cargo publico (C. p., 
art. 132), isto é, o facto de exercer alguém, sem 
titulo, um cargo publico, ou de praticar um acto 
que não podia ser praticado senão em virtude 
de. mn cargo publico (embora o acto mesmo 
não se comprehenda na competência do «uppíisto 
cargo). 

Devemos inferir a idéa de « cargo publico » do 
art. 31 do C. p., e applicar também a ampliação 

(*) Egualmente a dec. do Trib. do Imp. de 5 de Outubro 
de 91, 22.%. 2§8 (não « os elementos da civilisação humana em 
geral»). 

(') De accordo Olshauisen, | 131, 7,' amtrà, a dec. do Trib. do 
Imp. de 23 de Janeiro de 80, 1.°, 161, bem como Geyeí, 2.°, 146' 
Hãlschner, 2°, 836. 
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dada á mesma idéa no ai. 2 desse artigo. Não 
entram pois neste numero os cargos eçclesiasti-
cos (*). 

Penas : encarceramento até um anno ou multa 
até 300 marcos {^). 

I I I . — A dolosa destruição, suppressão ou 
damnificação (̂ ) de documentos, registros, autos ou 
outros objectos guardados officialmente em logares 
a este fim destinados, ou confiados officialmente 
(ainda que transitoriamente) a empregado publico 
ou a um particular (art. 133). 

Também pôde ser autor o empregado deposi
tário; neste caso a regra do art. 73 decide si tem 
applicação o art. 133 ou o art. 358 do C. p. 
A apropriação e especialmente o consumo do objecto 
(lenha, artigos de escriptorio ou matérias próprias 
para a illuminação) não incidem no art. 133 ('). 

Penas: encarceramento; si o acto é praticado 
na intenção de lucro (^), encarceramento por tempo 

(*) Egualmente a opinião dominante e especialmente a legis
lação ecclesiastica da-Prussia, Baden, Hesse. Contra, Hãlschner, 2.", 
837, V. Meyer, 827, Olshausen, § 132, 2. 

(*) Vêr também o art. 360, ns. 7 e 8 d o C . p., que assim 
dispõe:«incorre em multa até 150 marcos ou em detenção, quem 
fizer uso Inde^íidamente das wTOas imperiaes, das de um príncipe 
federal ou das de um Estado, bem como quem usar indevidamente 
de uniforme, vestimenta ou distinctivo official, condecoração oa insígnia 
de alguma ordem, ou usurpar titulo, dignidades ou títulos de nobreza, 
ou arrogar-se, perante funccionario publico, no exercício de suas 
funcções, um nome que não lhe pertença ». 

(•) Vêr o § 162. Não basta pois occultar. 
(') Dec. do Trib. do Imp. de 13 de Novembro de 93, 24, 385. 
(*) A mesma idéa do § 138, I I , 3. Egualmente Hãlschner, 

2.", 841, John, HH, 8.«, 185, Merkel, HH, 4.°, 456. Contra, v. Meyer, 
839, Olshausen, g 133, 8, Schútze, 286, nota 30, e outros, segundo os 
quaes basta qualquer '^sntagem mateziaL 
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não inferior a 3 mezes; accessoriamente pôde ser 
pronunciada a perda dos direitos civicos. 

IV. — Arrancar, deteriorar ou desfigurar acin
tosamente ordenanças, ordens ou avisos das autori
dades ou funccionarios públicos, quando taes editaes, 
ordenanças, ordens ou avisos se acharem affixados 
em logares públicos (art. 134). O advérbio acinto
samente designa a intenção tendente á pLõducção do 
resultado pî ohibido como motivo do acto. Este é 
praticado para o fim de manifestar-se menospreso 
ao poder publico, para fazel-o despresivel ou ridí
culo. Com esta expressão contrastaria o advérbio 
levianamente, próprio para designar um acto doloso, 
sem que este visasse o alludido resultado. 

Penas : multa até 300 marcos ou encarceramento 
até 6 mezes. 

V.— Tirar, destruir ou deteriorar acintosamente 
symbolos públicos da autoridade do Império ou de 
um soberano de um Estado da Federação ou contra 
taes objectos praticar actos de vilipendio (art. 135). 
Entre «symbolo da autoridade» e «sjmbolo da sobe
rania» não ha differença (®); balisas, bandeiras, armas, 
escudos entram n'esta categoria. 

Penas: multa até 600 marcos ou encarceramento 
até 2 annos. 

VI.— A violação de sellos dá-se, quando alguém, 
sem direito, quebra, desprende ou deteriora dolosa
mente um sello publico posto pela autoridade ou 
por funccionario publico para o fim de fechar, marcar 
ou seqüestrar objectos, ou quando alguém levanta o 

(») A maior parte dos escriptores (vêr Olshàusen § 135, 1) dis
tinguem) ; mas torna-se assim impossivel harmonisar com as disposi
ções do art. 135 a relação em que se acha o Império para os Estados 
que d'elle fazem parte. 
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obstáculo resultante da apposição ofl&cial do sello 
(art. 136). (̂**) Pouco importa o modo de fechar o 
objecto; o chumbo, a cera ou o carimbo são meios 
adequados. Também pouco importa que o obstáculo 
official seja levantado, violando-se o sello ou de outro 
modo. O sello deve ter sido posto regularmente, 
isto é, nos limites da attribuição official. 

Pena, encarceramento até 6 mezes. 

VII.— A violação de embargo (facto já na edade 
média freqüentemente assignalado como delictuoso) 
dá-se, quando alguém, dolosamente (isto é, tendo 
conhecimento do acto official), desvia, destroe ou de 
outro modo subtrae á apprehensão, no todo ou em 
parte, cousas moveis ou immoveis (não créditos) (") 
penhoradas ou (de facto) embargadas (venda em 
hasta publica, seqüestro, arresto, prohibiçã,o de alie
nação, estar a cousa sob observação etc.) pelas au
toridades ou funccionarios competentes (art, 137). 
A efficacia da apprehensão, isto é, a observância dos 
preceitos legaes, é requisito indispensável á crimi
nalidade do facto. O delicto consumma-se, logo que a 
cousa é subtrahida, isto é, logo que é interrompida 
a custodia official resultante da apprehensão, o que 
pôde também acontecer sendo enganada a autoridade. 
Não é necessário que o agente aproprie-se da cousa, 

(IO) Ver a lei de 1 de Julho de 1869 sobre a união aduaneira, 
arts. 144 e 151, e a lei sobre o imposto do sal de 12 de Outubro de 
1867, art. 15. 

(») De accordo Berner, 401, Geyer, 2.°, 148, Merkel, 400, Wys-
zomirski, G A, 36, 1, quanto á conclusão também Lenz, 199, e espe
cialmente a dec. das câmaras criminaes reunidas de 8 de Março de 93, 
24.°, 40. Contra, a dec. do trib. sup. de Berlim tomada em assembléia 
plena de 31 de Março de 1856, repetida a 3 de Julho de 1871, bem 
como (deixando de parte os commentarios ao C. do pr. civ.) Hálsehner, 
2.°, 845, V. Meyer, 840, Olshausen, g 137, 1. 
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nem mesmo que tenha a intenção de apropriar-se 
d'eUa. 

Pôde ser autor tanto o proprietário ou o pe-
nhorado, como um terceiro, e até liaesmo o credor, 
a favor do qual se operou a apprehensão, ou o offi-
cial de justiça,. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO III 

Crimes e delictos contra a administração publica 

§ 175. — Considerações geraes 

I. — A' manifestação da vida individual, ao pleno 
e livre desenvolvimento das forças dos individuos, 
corresponde, como manifestação da vida collectiva, 
o trabalho da administração publica. A moderna con
cepção do Estado abre-lhe e facilita-lhe de dia em 
dia, por novos dominios, o caminho que tem de 
seguir para o preenchimento de sua missão, isto é, 
eolligir as forças coltectivas e applical-as a bem da 
conectividade. Ao lado dá protecção dos interesses 
individuaes, a que um doutrinarismo de vistas curtas 
pretende limitar a missão do Estado juridico, figura 
a promoção dos interesses coUectivos como supremo 
^tlv^ do Estado administrativo (*). 

(*) Rechísstaai, expressão inuito usada pelos publicistas allemães, 
cujo sentido porém é discutido. Segundo Stahl, como segundo Gneist, 
Rechtsstaat é- o « governo segundo leis ». No texto o autor emprega 
a palavra para designar o Estado que tvvesse unicamente por fim a 
tutela do direito (accegção adoptada pela escola de Kant) em contra
posição ao Estado, que além do fim jurídico, tem fins administrativos 
{yevwaltungsataat). N. do trad. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



488 TÉATADO DE DIEEITO PENAL 

II.—A administração publica, nas suas duas di-
recções principaes, como manifestação da força vital 
do Estado que ampara e que promove interesses, 
precisa da protecção da lei penal. Quanto mais vasto 
fôr o campo em que a administração publica tiver 
de exercer a sua actividade, tanto maior será o cir
culo, e tanto mais variado o objecto das acções que 
contra ella se dirigirão e que deverão ser refreiadas 
por comminaçôes penaes. Eis porque somente uma 
pequena parte das infracções, com que nos occupa-
remos neste capitulo, tem atraz de si uma longa 
historia. Dos grandes grupos somente os crimes de 
responsabilidade,—cuja punição é necessária para que 
a administração garanta-se a si mesma e garanta, os 
interesses sob a sua protecção contra os seus pró
prios órgãos — e os crimes que attentam exclusiva
mente ou de preferencia contra a administração da 
justiça, missão fundamental e a mais antiga do Es
tado, bem como os crimes relativos ao juramento, 
remontam a um longínquo passado. Os demais grupos 
são pela maior parte de nova ou de novíssima data. 
Mas, si é indubitavel que na legislação penal de 
um povo em um período dado do seu desenvolvi
mento encontramos o inventario daquellBS interesses, 
que o mesmo povo no mesmo período considera 
como os seüS- bens mais importantes e valiosos, 
também é incontestavelmente lacunoso todo systema 
scientifico de direito pena.1 que não puder achar lõgar 
ou o logar correspondente na intima connexão de 
suas partes para os crimes contra a administração 
publica (e por isso mesmo tal direito não pôde ser 
conceituado de systematico nem de scientifico). Em 
parte alguma a essência e a direcção da política 
moderna manifestam-se com mais clareza do que nas 
comminaçôes penaes que protegem os operários in-
dustriaes ou na punição dos abusos das especulações 
financeiras. 
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III . — Consequentemente a classificação dos 
delictos que pertencem a este grupo tem por base 
a diíferença dos ramos da administração. Ha porém 
uma serie de delictos que não compromettem so
mente este ou aquelle ramo da administração, mas 
a administração em geral, e por isso devem ser 
destacados. Taes são de um lado os crimes de 
responsabilidade, e, de outro, os crimes concernentes 
ao juramento. Os crimes do direito militar formam 
o fecho de todo o grupo. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L — CRIMES DE RESPONSABILIOADE 

§ 176.— Historia e conceito 

LiTTERATüRA.—Zucker, Amtsverbrechen, 1870; Meves, 
HH, 3.% 916, 4,», 338; Hecker, G S, 31; Oppenheim, 
Die BecMsheugungsverlrechen des R8t G Bs, com uma in-
troducçãò sobre a natureza dos crimes de responsabili
dade, 1886; Meves, G S, 39.", 216. Hâlschner, 2.»; 1014; 
H. Seuffert, WV, 1.», 47, e S t G , 1.», 66. —Yer tam
bém as indicações litterarias do § 58, II—G. Cohn, IHe 
Justisverweigerung im altãeutscken Becht, 1876 ; H. O. Leli-
mann, Béchtsschutz gegénuber Eingriffen von Staátsbeamten 
nach alt/rãnkischem Becht, 1883.— Sobre os «crimes dos 
ministros de.religião», ver Hinschius, H H, 4.°, 497 ; 
Laband, 1.", 447 ; Hânel, 1., 455. 

I.— Crimes de responsabilidade — prescindindo 
por ora das limitações estabelecidas pela lei — são 
as violações dó dever que o cargo impõe, quando taes 
violações acarretam penas eriminaes, e não simples
mente penas disciplinar es. A razão pôr que não basta 
a pena disciplinar está em que ã violação dò dever 
funccional offende ou comproinette ao mesmo tempo 
um outro bem jurídico do individuo ou da collecti-
vidade. Como os crimes de responsabilidade, quaes-
quer que sejam os bens jurídicos, contra os quaes 
elles se dirijam directa e immèdiatamente, ameaçam 
em ultima analyse o andamento da administração 
publica é certamente apresentam-se, nas relações de 
direito publico, como uma infidelidade, as modali
dades, sob que nós os encontramos na historia do 
direito penal, são determinadas pela forma e consti-

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRIMES DE RESPONSABILIDADE 491 

tuição do organismo da administração, as quaes 
variam conforme os tempos e os logares. 

II.— Comprehende-se pois facilmente que tanto 
o direito romano como o direito allemão da edade 
média não tenham para nós nesta matéria outra im
portância que não a de tradições históricas sem 
viva relação còm o presente. Os crimes de respon
sabilidade d'i Republica romana, o crimen repetun-
darum e o amhitus, o peculatus e o crimen sodalicio-
rum, figuras criminaes a que o processo criminal 
dos Romanos deve todo o seu desenvolvimento 
(§ ^)j perderam a primitiva importância, quando 
a plenitude do poder foi transferida do povo para 
o j?m<?ej9S. Na edade média allemã, apezar das mi
nuciosas disposições da lex salica sobre a denegação 
de justiça e a recusa de penhora, e apezar das 
severas ameaças contra o juiz injusto contidas na 
íez Ribuaria (88 : de vita componaf), não se obteve 
uma noção geral dos crimes de responsabilidade. 

O Espelho da Saxonia, II, 13, 8, punia na 
verdade a denegação de justiça com o talião, as leis 
sobre a paz publica occupavam-se com o juiz injusto, 
e não raro era recommendado ao senhor territorial 
e á justiça senhorial o preenchimento dos seus de-
veres; mas embalde procuraremos encontrar na Caro-
lina um crime de responsabilidade. A legislação 
imperial e a legislação territorial dos séculos XVI 
e X V n utilisaram-se em parte das disposições anti
quadas do direito romano, e a sciencia do direito 
commum a ellas recorreu, para acharem o funda
mento necessário ao modo de tratar os «delicta 
ministrorum principis» (*). Foi no periodo do despo-

(*) Também nos cod. e nos tratadistas do antigo direito por-
tuguez não se encontra a idéa geral do crime de responsabilidade. 
M. Freire, que.nas I. J. Orim. tratara do peculato, da concussão e 
da peita entre os crimes communs, foi o primeiro que deu uma defi-

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



492 TRATADO DÉ DÍEEITO PENAL 

tisme éclairé, que o rei declarou ser o primeiro 
servidor do seu Estado, que o direito prussiano 
conseguio pela primeira vez indicar á legislação 
também nesta parte novos caminhos. O direito novo 
tentou extremar entre si. as faltas disciplinares e 
os ijrimes de responsabilidade e formular com fir
meza os conceitos destes crimes, mas até o presente 
sem jresultado notável. Também outras influencias 
fizeram-se sentir. O movimento político do meiado 
deste século accrescentou novas disposições penaes 
tendentes á protecção dos direitos dos cidadãos contra 
excessos eventuaes da administração publica, e acon
tecimentos recentes deixaram também os seus ves
tígios. Assim o capitulo 28 do C. p. offerece, mais-
do que qualquer outro, um quadro de disposições 
casuisticas muito ampliadas e, nada obstante, la-
cunosas, ao lado das quaes ha espaço para a inter
venção da legislação estadual. 

III.—Segundo o C. p. imp., são crimes de re
sponsabilidade os actos contrários ao dever que o 
capitulo 28 sujeita a penas criminaes, quer com
mettidos por funccionarios públicos propriamente 

.ditos, quer por outras pessoas incumbidas do des
empenho de funcções publicas. Funccionario é aquelle 
que, em virtude de nomeação do Estado, é chamado 
a exercer a sua actividade a bem dos fim do Estado 
(consequentemente sob a autoridade deste) e como 
orgm do voder publico. O art. 359 do C. p. põe em 
evidencia a « nomeação » e a « relação de serviço» (^), 

nição geral dos crimes de responsabilidade no seu Cod. Orim., tit. 44, 
pr.: «os crimes próprios dos juizes e officiaes de justiça e outras pes
soas, que têm ofícios e cargos pttblieos, commettidos contra a sua 
particular obrigação e nos mesmos cargos e offieios, que administram, 
vem debaixo do nome geral de prevaricaçãon. N. do trad. 

(1) Nâk) são pois funccionarios os escreventes (copistas) que se 
acham para com a administração em uma mera relação de direito civil. 
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sem pretender dar uma definição que esgote a ma
téria; mas declara ser indiíFerente que se trate de 
um serviço immediato ou mediato do Império ou 
de algum dos Estados da Federação, de nomeação 
provisória ou definitiva, temporária ou vitalicia, que 
o nomeado perceba vencimentos fixos ou somente 
emolumentos, e que tenha ou não prestado juramento. 
Indo além do nosso conceito, inclue expressamente 
entre os funccionarios o notario, sem ter em attenção 
que a posição deste varia, segundo o direito local. 
Os advogados e os solicitadores, os jurados, os juizes 
árbitros e os escabinos não são funccionarios públicos 
(não assim os juizes do commercio, segundo o art. 116 
do cod. de org. jud.), comquanto as pessoas com-
prehendidas nas três ultimas categorias exerçam 
íuncções publicas no sentido da lei (art. 31, ai. 2). 
Desfarte as idéas de funcção e de funccionario não 
se correspondem, e mais correcto seria substituir as 
expressões crimes de responsabilidade pela periphrase 
de que a lei se serve na inscripção do cap. 28, — 
«crimes e delictos commettidos no exercicio de 
funcções publicas». Cumpre mais notar que o cap. 28, 
em razão da connexidade, muitas vezes qualifica 
também acções punveis de pessoas que não são 
funccionarios nem exercem funcções publicas (*). 

(*) Segundo o direito allemão, nem todos os que exercem 
funcções publicas são funccionarios. O jurado, o vogai, o juiz arbitro 
etc. não são funccionarios, comquanto desempenhem funcções publicas. 
Os deveres que se ligam ao exercicio da funcção e os devores do func
cionario não são expressões idênticas, como Laband teve o merecimento 
de pôr em evidencia no seu Direito Pttblico. As normas especiaes que 
a lei penal tem em vista, quando qualifica os crimes de responsabili
dade, não se dirigem simplesmente ao funccionario publico, senão 
também ás pessoas que embora não o sejam, exercem funcções publicas. 
O crime de responsabilidade é pois crime de funcção, o que se com-
mette no exercicio da funcção e contra os deveres delia. Taes crimes 
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Os crimes dos ministros de religião (crimes de 
responsabilidade em matéria ecclesiastica) não formam, 
segundo o direito imperial, um grtipo especial; á 
sua regulamentação foi em grande parte deixada á 
legislação estadual O-

IV. - ^ Os crimes de responsabilidade dividem-se 
em próprios (puros) e impróprios (mixtos) : os pri
meiros são os que só podem ser commettidos por 
funccionarios, e os segundos são aquelles em que a 
qualidade de funccionario constitue uma circum-
stancia aggravanté. 

Pertencem também aos crimes de responsabi
lidade impropriamente ditos os que são previstos 
nos arts, 128, 129, 230, 316, 318 e 322.do C. p., 
ao passo que o art. 174 ns. 2 e 3 qualifica um 
crime de responsabilidade propriamente dito. Esta 
distincção tem importância em relação ao modo de 
tratar a cumplicidade de terceiros. Sobre este ponto 
referimo-nos ao que ficou dito no § 53. 

distinguem-se em próprios e impróprios. Os primeiros só podem ser 
commettidos por quem exerce uma funcção publica, pois consistem nà 
violação de normas que só se dirigem a taes pessoas. Normas ha, 
porém, que se dirigem a todos e que por qualquer podem ser violadas, 
mas, quando violadas por quem está investido de funcção publica, 
dá-se também uma offensa dos deveres que esta impõe; nestes casos a 
qualidade de funccionario ou o facto de exercer o autor uma funcção 
publica é uma causa de aggravação de pena. Assim, applicando esta 
distincção ao nosso C. p., vê-se que são crimes de responsabilidade 
propriamente ditos, em regra, os de que trata o liv. 2.», t. õ.', e im
propriamente os de que tratam o art. 207 (confr. com os arts. 181, 
cárcere privado), 123 (confr. com o art. 189), 208, g 1.», (confr. com 

0 art. 258), 231 etc. N. do trad. 
C) Figuram como funccionarios no sentido do art. 359 do C. p., 

quando lhe são confiadas funcções publicas (por ex., a administração 
do patrimônio ecclesiastico). Vêr também os arts. 130 a a 338. — Sobre 
os funccionarios militares, vêr o C. p., Mil., art. 154 e adeante o 
1 201, I I I , 1. 
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Uma outra classificação os distingue «m geraes 
ou particulares, segundo podem ser commettidos por 
qualquer funccionario ou somente por certo grupo 
de funccionarios. 

A summa importância dos crimes de responsa
bilidade para a administração publica, e consequen
temente para os interesses da coUectividade, expli
ca-nos porque, em contr/),rio aos principios, afiás 
observados pela nossa legislação, os crimes desta 
natureza, quando commettidos no estrangeiro, quer 
por nacionaes, quer por estrangeiros, podem ser 
ipso fado processados segundo o direito nacional 
(§21). . 

Releva por ultimo mencionar neste logar que, 
coniunctamente com a pena de encerramento ap-
plicavel a uma serie de crimes de responsabilidade 
(arts,,331, 339 até 341, ?52 a 355, 357), embora 
a dita pena seja inferior a 3 mezes, pôde ser também 
imposta aos funccionarios públicos (bem como a ter
ceiros codeKnquentes), pelo tempo de um até 5 annos, 
a perda da capacidade para exercer funcções pu
blicas (C. p., art. 358, ver^o § 21). 

§ 177. — Dos crimes de responsabilidade 

LiTTERATTJEA. — Ao n. 1, Kronecker, GA, 31, 361; 
Feiclimüller, Die Bestechung nach dem StGB, diss., 1887 ; 
Alcalay, Aktive und passive Bestechung, 1889. :— Ao n. DC, 
dec. do trib. sup. de Berlim de 20 de Outubro de 1875 
na GA, 23, 460 ; v. Holzendorff, Bechf^gutaekten, relatórios 
acerca do processo do conde H. v. Amim por Wahíberg, 
Merkel, v. Holzendorff, e Eolin-Jacquémynis, I, 75; 
Der Brozess Amim, exposto por um velho jurista, com 
11 annexos, 17, I, 77; justificação da lei complementar 
de 1876. 

I. — A acceitação de presentes por negocias do of-
Ocio ou a corrupção em um sentido amplo (o crimen 
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repetunãarum ou haratteriae do direito commum) (*). 
O C. p. distingue os seguintes casos : 

1." — A corrupção passiva em sentido amplo ou 
a illicita aceitação de presentes. Dá-se quando o 
funccionario publico aceita, exige ou deixa que lhe 
promettam presentes ou outras vantagens (§ 107, 
nota 6) em razão de um acto actual, passado ou 
futuro do seu officio, embora esse acto considerado 
em si não seja contrario ao dever (C. p., art. 331) (^). 
O presente deve ser a prestação correspondente (o 
equivalente) a um acto do oflScio que possa ser in
dicado. Si o presente é dado em attenção a um 
uso geral (como gorgetas, presentes de anno novo), 
para recompensar obséquios especiaes não concer
nentes ao officio, para satisfazer deveres de hospi
talidade, ou o sentimento de gratidão pessoal, ou para 
expressar a consideração etc, não se dá corrupção. 
A lei, ou quando esta o permitte, o consentimento 
do superior hierarchico pôde fazer desapparecer a 
illegalidade da aceitação etc. A exigência de emo
lumentos que não são devidos incide no art. 352 
do C. p. A aceitação, a exigência etc. pôde ser 
também indirecta, como a não restistuição do pre
sente feito á mulher do funccionario. A aceitação 
da promessa de um presente ainda não determinado 
quanto ao objecto basta (̂ ) C). 

C') Crime de peita, segundo a denominação clássica do nosso di
reito (ant. dir.—Ord. Aff., 1, 5, t . 31, Man. t. 56, Ph i l . , t . 71). 

(') Ver também o art. 140 do C. p . mil . , o art. 17 da lei sobre 
o imposto do sal de 12 de Outubro de 1867 e o art . 6 da lei sobre o 
imposto do álcool de 8 de Julho de 1868. 

(*) Dec. do Trib. do Imp. de 20 de Maio de 92, 23.» 141. 
(") A dádiva ou a vantagem em questão deve ser aceita por causa 

de um acto do officio. A lei exige pois que haja relação causai entre 
a aceitação e o acto do officio p não basta a aceitação de certa van
tagem por occasião de um acto d'esta natureza (n'este sentido a opinião 
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Penas: multa até 300 marcos ou encarcera-
mento até 6 mezes. 

Ex-vi dos arts. 333 e 334, ai 2, o doador não 
pôde ser punido nos termos do art. 331, mas, se
gundo algumas leis accessorias f) , incorre nas de
nominadas penas de ordem. Quanto ao mais, os prin-
cipios sobre a cumplicidade têm inteira applicação. 

2.° — A corrupção passiva simples em sentido es-
tricto. Dá-se, quando o funccionario publico aceita, 
exige ou deixa que lhe promettam presentes ou 
outras vantagens em razEo de um acto offensivo do 
dever do officio ou do serviço (art. 332). O acto 
contrario ao dever deve ser um acto do officio ou 
do serviço, ainda que consista somente no abuso 
de uma faculdade; não entram n'este numero os 
actos alheios ao officio ou ao serviço, embora pro-
hibidos ao funccionario publico. 

commum). D'ahi segue-se que o accordo entre o subornado e o subomador 
deve consistir em que a vantagem refira-se ao acto do oflBcio como prestação 
correspondente fTrib. do Imp.) Segue-se mais que o acto deve ser de
terminado e concreto de tul modo que se possa demonstrar a relação 
consciente (Trib. do Imp.). Mas não é necessário que a relação diga 
respeito somente a um acto singular, pode concernir a uma pluralidade 
de actos, a uma acção que se componha de vários «ctos. Também a in-
dividualisação do acto não exige que elle seja determinado em todas as 
suas particularidades, basta que o agente queira induzir o empregado 
a exercer ou abusar do seu ofScio em uma certa direcção (idem). 
Nenhuma razão ha para exigir-se que as prestações de uma e outra 
parte estejam em uma relação de egualdade. Segundo o art. 15 da lei 
sobre os funccionarios públicos, «o funccionario deve obter o consen
timento de seu superior para aceitar dádivas ou recompensas por actos 
do seu officio». Hãlschner d'ahi conclue que o funccionario que aceita 
presentes com o consentimento do seu superior não incorre no art. 331 
do C. p. (Olshausen, 331,3, 7, 10). N. do trad. 

(*) Lei sobre a união aduaneira de 1869, art. 160, lei sobre o im
posto de cervejaria de 1872, art. 36, e lei sobre o fumo de 1879, 
art. 141. 

T. I I 32 
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Penas : reclusão até 5 annos; occorrendo cir-
cumstancias attenuantes, encarceraraento. Tem ap-
plicação ao doador o que se disse acima sob o n. 1. 

o." — A corrupção simples dctíva em sentido es-
tricto. Dá-se quando alguém, por meio de presentes, 
óíFertas ou promessas, procura induzir um funccio
nario publico ou um agente da força armada (seja 
directamente, seja por interposta pessoa) a praticar 
um acto contrario ao respectivo officio ou serviço 
(art. 333). Aqui trata-se somente de actos futuros 
òu que o corruptor pelo menos tem por taes. 

Penas : encarceramento e facultativamente perda 
dos direitos civicos; occorrendo • circumstancias at
tenuantes, a pena pôde ser multa até 1.500 marcos. 

4.°— O suborno (activo e passivo) do juiz. Dá-se 
quando o juiz, o arbitro, o jurado ou o escabino aceita, 
exige OU- deixa que lhe promettam presentes ou 
outras vantagens, para dirigir ou decidir, a favor 
ou em prejuízo de um dos interessados, uma causa, 
cujo processo ou julgamento lhe incumba (art. 334). 

Pena: reclusão. 
Quem dá, oíFerece ou promette incorre também 

em reclusão; mas, occorrendo circumstancias atte
nuantes, esta pena pôde ser substituída pela de en
carceramento. 

Em todos os quatro casos a sentença pronun
ciará o confisco, em proveito do Estado, dos objectos 
recebidos (e não dos simplesmente promettidos ou 
exigidos) ou do seu valor (art. 335). 

II. — Violação dolosa do direito. Dá-se, quando o 
funccionario publico ou o arbitro (mas não o escabino 
ou o jurado) favorece ou prejudica uma das partes no 
processo ou no julgamento de uma causa (art. 336) (°). 

Pena: reclusão até 5 annos. 

C) Beugung des Rechts (violar, torcer a lei). Corresponde ao 
crime de prevaricação definido no art. 207 ^ 1 do nosso C. p. Trata-se 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CEIMBS DE RESPOÜrSABltíDADE 499 

III . — Infracções relativas á celebração ão casa
mento já mencionadas no § 111; 

IV. — Violência feita ao cidadão por abuso de 
poder. 

1.° — O constrangimento illegal, por abuso de 
poder ou por ameaças de um determinado abuso de 
poder, para que alguém faça ou deixe de fazer ou 
tolere alguma cousa (art. 339). O que se disse no 
§ 99 a respeito do constrangimento simples e espe
cialmente sobre a circumstancia da illegalidade tem 
também aqui applicação. 

Pena: encarceram^nto. A tentativa é punivel. 
2.^ — As qualificações de certos crimes, que, 

como casos especiaes, se destacam da idéa geral do 
constrangimento (taes são os casos dos arts. 106,107, 
167 e 253 do C. p.) foram ampliadas pelo art. 339, 
ai. 3, no sentido de que ^ lei considera como meios 
adequados para a pratica de taes crimes o abuso do 
poder ou a ameaça de um determinado abuso de 
poder por parte do funccionario publico. 

3.° — A ofensa jphysica, que o funccionario 
publico no exercício ou por occasião do exercício 
do seu cargo commetter ou deixar que outrem com-
metta (art. 340) (*). A expressão « deixar com
metter » comprehende não somente: a) a ordem, caso 
em que o funccionario figura senipre como autor, quer 
o executor proceda dolosamente quer não, senão 
também 5) o simples facto de não impedir, uma 

da ofFensa ao direito objectivo, de normas do direito material ou pro
cessual. A definição logalr IH® s*? s® refere ao funccionario e ao arbitro, 
não comprehende o jurado nem o escabino. A exclusão do jurada ex-
püeaisse, pprgue este é um juiz de consciência e não tem de dar as 
razões do seu voto; quanto ao escabino, porém, ha uma lacuna na lei 
(Olshausen). N. do trad. 

(•) Ver os arts. 122, 123 e 148 do C. p. mil. (adeante, \ 202). 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



500 TRATADO DE DIREITO PENAL 

vez que o funccionario seja obrigado por força do 
cargo a impedir f ) . 

Não é necessária.a queixa nem se admitte a 
compensação no caso do art. 340; mas o facto de 
ser o autor funccionario publico não pôde tirar ao 
offendido o direito de reclamar a multa privada. São 
applicaveis as disposições sobre a offensa physica 
commum, quando mais rigorosas. 

Penas: a) encarceramento por tempo não in
ferior a 3 mezes; occorrendo circumstancias atte-
nuantes, encarceramento de um dia até 5 annos, 
ou multa até 900 marcos; b) si é grave á ojffensa 
physica (art. 224), reclusão por tempo não inferior 
a 2 annos; occorrendo circumstancias attenuantes, 
pôde ser imposta a pena de encarceramento por 
tempo não inferior a 3 mezes. 

4."— A ofensa á liberdade pessoal, isto é, o 
comparecimento forçado, a apprehensão provisória e 
a detenção, a prisão que o funccionario publico 
eífectue dolosa e illegalmente ou deixe que outrem 
eífectue, bem como o facto de prolongar o funccio
nario publico dolosa e illegalmente uma privação 
qualquer da liberdade (art. 341). 

Penas : as do art. 239, mas no minimo encar
ceramento por tempo não inferior a 3 mezes. 

5.°— Violação do domicilio por parte do funccio
nario publico no exercicio ou por occasião do exer-
cicio do seu cargo (art. 342, § 117). 

Penas: encarceramento até um anno ou multa 
até 900 marcos {^). 

(*) Egualmente Aldosser, Unierlasmngsdelikte, 132, Geyer, 2.», 
196, V. Meyer7882. Contra, Hâlschner, 2?, 1048, Landsberg, jKbwwis-
sivdelikte, 213, Oppenheim, 221, Olshausen, g 340, 3, Scliütze, 534, 
nota 8. 

(®) Ver a lei sobre a união aduaneira do 1? de Julho de 1869, 
»rt. 126. 
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V.— Abuso de poder em matéria de processo 
penal (inclusive o processo disciplinar). 

l.*'— Empregar (ou deixar que oiitrem em
pregue), no curso da instrucção de um processo, 
meios coactivos para extorquir confissões ou declara
ções (art. 343). Por instrucção devemos entender todo 
processo dirigido por uma autoridade competente (e 
nao somente por um tribunal) (^ para o fim de ave
riguar um acto criminal ou disciplinarmente punivel. 

Pena: reclusão até 5 annos. 
2."— Requerer ou ordenar o funccionario pu

blico dolosamente a iniciação ou a continuação de 
uma instrucção contra pessoa, cuja innocencia lhe 
é conhecida (art. 344). A «innocencia» deve ser 
apreciada relativamente e é compatível com uma 
culpa menos grave (*). 

3.°— Deixar o funccionario publico executar 
uma pena, sabendo que ella não pode ser executada 
ou que a pena a executar é diversa quanto íiô^e-
nero ou ao gráo (art. 345). A expressão « deixar 
executar» comprehende não só a ordem, como o 
facto de não impedir indevidamente a execução, 
mas não comprehende o facto mesmo de executar ("). 

(*) Isto é, tümbem pela policia. N. do trad. 
(*) A inaocencia é relativa, porque só se deve" tomar em con

sideração a innocencia do réo quanto ao acto em virtude do qual se 
requer ou se instaura o processo. Dá-se, pois, o requisito da innocencia, 
ainda quando o réo seja culpado de.um facto punivel de menor gra
vidade (por exemplo, de um furto em vez do roubo que faz objecto 
da instrucção). N. do trad. 

(') Contra, as dec. do Trib. do Imp. de 9 de Jan. de-8^ 5.», 
332, e 21 de Jan. de 89, 19.<>, 342, Binding, Normen, 'à.', 494, Geyer, 
2.«, 19õ, v. Meyer, 886, Olshausen, § 385, 3. De accordo no essencial 
hãlscliner, 2.", 1080. Infelizmente a letra da lei torna inevitável a 
doutrina do texto. {') 

{') O art. 345 diz simplesmente «deixar executam, não in
cluindo assim na qualificação -do delicto o facto mesmo de executar, 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



502 TBATADO DE IJÜBElTO PÍEÍTAL 

Como pena . consideram-se. também as denominadas 
«penas de ordem » (Ordnungsstrafm), mas não as 
medidas de coacção. 

• Penas : «) no casp , do dolo, reclusão; V) no, 
caso, de culpa, encarceramento ou prisão em .fortaleza 
até um anno ou, multa até 900 marcos. Dá-se culjpa, 
quando o funccionario labora em erro em relação á 
adroiíisibilid:ade, oú ao modo da execução. 

4.°— O facto de favorecer o crime, isto é, «) 
deixar de proceder contra uma acção punivel, oub) 
praticar um acto próprio a dar causa á absolvição 
do rêo ou a uma condemnação não coüforme com a 
lei, ou é) não promover a execução da pena imposta, 
ou finalmente 6?) fazer executar uma pena mais 
branda do que a infligida, quando táes actos ou 
omissões procedem de fuiaccionariÒ publico que, em 
razão de seu, ofi&cio, coopera para o èxercicio do 
poder de punir ou para a execução da pena, e são 
praticadas na intenção d® subtrahir alguém indevi
damente á pena legal (art. 346) (**). A expressão 
« acção punivel» compreliende todas as acçôes su
jeitas a penas crin^naes, mas não ás que só devem 
ser punidas discipliírâímjente. A «intenção » é equi
valente ao dolo. 

Penas : reclusão até 5 annos ; ocçorrendo 
circumstancias attenuantes, encarceramento ate um 
mez. 

5.° — Deixar o funccionario publico evadir-se 
o preso, ou dar fuga ou facilitar a fuga do preso, 
cuja vigilância, escolta ou guarda lhe foi confiada 
(art. 347) f). 

ao passo que nos arts. 341, 342, 343 usou ,da alternativa «fazer ou 
deixar fazer». N. do trad. -

(«) Ver o C. p. Mil., art. 118 e 119 (adeante, ^ 202). 
^ Vêr o I 172 e também o art. 144 do C. p. mil. (adeante, 
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Penas ': a) no caso de dolo, reclusão até 
5 annos ; occorrendo cii-ciimistancias atteniiantes, 
encarceramento por tempo não inferior a um mezj 
b) si a fuga (a evasão expontânea ou a soltura por 
intermédio de terceiro) é favorecida òu facilitada 
culposamente, encarceramento até 6 mezes ou íniilta 
até 600 marcos. A tentativa é puhivel, comquanto 
a tentativa de favóreeimento constitua umn tenta
tiva de cumplicidade por assistencia^ (§ 52, noia 4). 

VI. —- Acções püniveis concernentes a do
cumentos (art. 348). 

1.° — Com relação á fabricação de documenlos 
a lei sujeita a penas o funccionario publico, autori-
sado a lavrar documentos públicos, que, nos limites 
da sua competência, certifica falsa e dolosamente 
factos juridicamente relevantes ou inscreve falsa
mente factos desta natureza em registros ou livros 
públicos. Lavrar (expressão diversa de passar) 
documentos públicos é certificar factos com força 
probante. Para a çonsummacao não é necessário o 
uso do documento. (Ver quanto ao mais o § 161). 

Pena: encarceramento por tempo não inferior 
a um mez. 

2.° — Com relação á conservação de documen
tos, a lei sujeita a penas o funccionario publico^̂  
que destróe, supprime, damnifica ou adultera do
cumentos que lhe tenbam sido confiados ou que 
lhe sejam accessiveis em razão do óffieió. O facto 
de occultar simplesmente não Isasta ( '̂'). Também 
aqui documento é todo instrumento destinado a 
attestar factos juridicamente relevantes; neste nu
mero entram os documentos particulares, embora 
não tenham força probante (§ 159). 

Penas: as indicadas sob o n. 1. 

n») Diverge o art. 274, n. 1 do C- p. (acima, ? 162). Vêr 
Umbeni a dec. do Trib. do Imp. de 29 de Abril de 92, 23.°, 99. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



504 TSATADO DE DIBEITO PENAL 

Em ambos os casos (1 e 2) reclusão até 
10 aiiiios, á qual póde-se accrescentar uma multa 
de 150 até 3.000 marcos (art. 349), quando o 
agente pratica o acto na intenção de obter para si 
ou para outrem um proveito pecuniário ou de causar 
damno a outrem (§ 160, notas 5 e 6V. 

VII. — O peculato dá-se, quando o funecionario 
publico desvia dinheiro ou cousa ("), que em ca
racter official (e portanto não por occasião do exer
cício do oíficio ou como particular merecedor de 
especial confiança) recebeu ou tem sob a sua guarda, 
mesmo excedendo os limites de sua competência 
(art. 350) («). 

Pôde ser autor todo funecionario publico (e 
não somente os thesoureiros) que tem de receber 
ou de guardar oflScialmente dinheiros Ou outras 
cousas. A lei faz menção expressa do dinheiro, 
porque em contrario ao que succede no desvio 
commum (§ 129, nota 1) deve-se considerar como 

(*') Sobre a apropriação por consumo vêr o § 174, nota 6. 
O art. 370, art. 5 do C. p. (furto de comestíveis) não é applicavel ao 
funecionario publico. 

(8) A cláusula « em caracter official » não quer dizer que na 
« competência do officio » se comprehenda o recebimento ou a guarda 
da cousa que faz objecto do peculato. A praxe, de-atcôrdo com a 
opinião predominante, diz Olshausen, reconhece a existência do requi
sito legal, desde qüe a cousa é entregue ao funecionario na supposição 
de estar elle autorisado a recebel-a oú guardal-a, embora não tenha 
para isso competência, pouco importando que o funecionario mesmo 
esteja ou nâio em erro a este respeito, que a entrega lhe tenha sido 
feita de um modo formal ou materialmente não conforme com á lei, 
ou ainda que o facto seja prohibido. Por outro lado, porém, não 
basta que a entrega tenha sido feita « por occasião » de um acto ou 
do exercício do officio, ou por causa da posição official do empregado, 
como, por exemplo, quando elle é considerado pessoa de confiança, 
justamente em razão do emprego. N. do trad. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRIMES DE RESPONSABILIDADE 505 

excluída regularmente, em relaçílo ao funccionario, 
a fungibilidade do dinheiro recebido em caracter 
official. 

Penas : encarceramento por tempo não inferior 
a 3 mezes, facultativamente perda dos direitos ci-
vicos. A tentativa é punivel. 

A pena é aggravada (reclusão até 10-annos, « 
occorrendo circumstancias attenuantes, encarceramento 
por tempo não inferior a 6 mezes), quando o func-
cionario publico, com respeito ao peculato, escri-
ptura irregularmente, falsifica ou supprime contas, 
registros ou livros destinados ao lançamento ou 
fiscalisação das receitas ou despezas, apreseata 
balanços ou extractos inexactos de ditas contas, 
registros ou livros, ou peças justificativas inexactas, 
ou quando, com respeito ao peculato, faz indicações 
falsas em barris, saccos ou pacotes sobre o dinheiro 
n'elles contido. 

VIII. — A concussão (̂ )̂, isto é, a-percepção 
de emolumentos, taxas, impostos, honorários que o 
agente sabe não lhe serem devidos ou excederem 
a quantia devida, constitüe um delicto : 

1.°^—Quando o facto é praticado por funccio-
nario publico, advogado, procurador, ou outro man
datário judicial que tenha de perceber emolu
mentos ou outros honorários por actos do seu officio 
e em proveito próprio (art. 352). Dá-se o delicto, 
ainda que o funccionario não esteja autorisado a 
exercer a funcção de que se trata ; não assim 
quando a prestação é exigida, não como retribuição 
e sim como-presente. 

{^) o crimen auperexaciionis do direito commum (1. un. C 10, 
20; Nov. 124, c. 3). Minuciosamente tratado no Allg. Landrecht 
prussiano. Quando dão-se também as circumstancias constitutivas do 
art. 263, tem applicação o art. 73. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



508 TÍtAtAiX) DE BtRBITO PENAL 

Penas: multa até B00 marcos, ou encarcera-
niento áté um anno. A tentativa é punivel. 

2° ~ Quando o facto é praticado por funccio-
naiío encarregado de perceber impostos, taxas, ou 
outras contribuições destinadas a cofres públicos, 
si deixar illegalmente de recolher ao respectivo 
cofre, no todo oU em parte, as quantias recebidas. 
Não é necessário que sé eífectue a apropriação. 
O art. 353 só tem applicação a prestações em di
nheiro P^). 

Pena : encarcéramento por tempo não inferior 
a 3 mezes. 

Incorre na mesma pena o funccionario que, 
por occasião dé despezas officiaes em numerário ou 
em espécie, faz reducções dolosa óu illegalmente e 
leva á conta a despeza como feita por inteiro 
(art. 353, ai. 2.'»). 

IX. — Acções puniveis praticadas por funcio
nários àò serviço dó ministério das relações exte
riores do Império da AUemanha (art. 353 a, do 
C. p. -—« artigo-Arnim » ). 

1.°— Violação do segredo officiai, communicando 
o funccionario publico illegalmente a outrem peças 
que lhe foram confiadas ou que lhe são accessiveis 
em razão dõ officio, ou communicando a outrem as 
instrucções que lhe foram dadas pelo seu superior 
ou o conteúdo d'ellas. 

Autor pôde ser todo funccionario que estiver 
ao serviço do ministério das relações exteriores, 
das legações, consulados ou institutos scientificos do 
Império da AUemanha (e não dos Estados da Fe
deração) nos paizes estrangeiros. O agente deve 

(!•'') Não tem pois applicação, quando, por exemplo, exigem-se 
viveres, a prestação gratuita de serviços etc. JBgualmente Olshausén, 
2 350, 3 ; cwitrà, Hâlschner, 2?, 1086, nota 2, v, Meyer, 879. 
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ser funccionario no momento do façto ; indiscrições 
ulteriores de um éx-íunccionario nãO; incidem na 
letra do art. 353 a ("). 

2." — Dolosa desobediência • di instrucções dadas 
oíficialmente pelo superior i^-'). . 

3.° — Communicação de factos imaginários ou 
desfigurados ao superior na intenção (equivalente a 
motivo) de 'nduzil-o em erro em actos do seu officio. 

Pode ser,. autor o funccionario. incumbido de 
uma missão no estrangeiro oü o funccionario enir 
pregado em tal^ missão. Por. missão no sentido da 
lei devemos entender as embaixadas do; Império 
da AUemanha ou de algum dos Estados da Fe
deração (̂ )̂ junto a liin governo estrangeiro. 

P0nas : encarceramento oú multa até 5.000 
marcos. . , 

X. — Delictos dos empregados dos correios ou 
dos telégraphos. 

1.° — Abrir ou supprimir (§ 162, I) illegalmente 
o empregado do correio cartas ou pacotes entregues 
ao correio. A este facto a lei equipara o de per-
mittir o empregado do correio que outrem pratique 
acto da mesma natureza, ou o de prestar assistência 
a outros na pratica de tal açto (art. 354). Entre 
(( as cartas » (conceito, § 197, nota 1.*) comprehen-
dem-se os vales postaes,.ainda que o expeditor ne
nhuma outra observação lhe tenha accres centado. 

Pena: encarceramento por tempo nâo inferior a 
3 mezes. 

2,° •--Delictos dos empregados de telegrapho 
ou de outras pessoas encarregadas da fiscalisação 

('«) De accordo Geyer, 2.», 200, Hâlschner, 2?, 1089, v. Meyer, 
488; contra, Olshausen, g 353 a, 3. 

(15) Egualmente v. Meyer 888,. contra Hâlschner, 2?, 1089, 
Olshausen, § 353 a, 10. 

(«) Contra, Olshausen, § 353 a, 6. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



508 TitATADO DE DIKEITO PENAL 

OU do serviço de um estabelecimento telegraphico 
destinado ao uso publico (art. 355), a saber: a) fal
sificação de telegrammas entregues ao estabeleci
mento; b) abertura ou suppressão illegal de tele
grammas ; c) revelação do respectivo conteúdo. 
Também aqui a lei equipara a estes factos a per
missão dada a um terceiro para a pratica de algum 
d'elles, ou a assistência prestada a um terceiro para 
o mesmo fim. 

Pena: encarceramento por tempo não inferior 
a 3 mezes. 

XI. — A infidelidade do procurador Judicial {prw-
varicatio) que a lei classificou indevidamente entre 
os crimes de responsabilidade (art. 356) já foi tratada 
no § 133, V, entre os casos da infidelidade punivel C"). 

XII. — A connivencia do superior hycrarcMco 
(art. 357) dá-se: 1.° quando o chefe de serviço 
induz ou emprehende induzir (") dolosamente o su
bordinado a praticar, no exercicio do seu oíficio, uma 
acção punivel fe portanto não simplesmente algum 
dos crimes ou delictos previstos no cap. 28 do C. p) ; 
2.° quando deixa scientemente que o subordinado pra
tique uma acção d'esta natureza; 3.° quando a 
acção punivel praticada por outro funccionario con
cerne a negócios sobre que o accusado exerce vi
gilância ou inspecção. Nos casos sob os ns. 2 e 3 dá-se 
um delicto por omissão, porquanto existia a obri
gação de impedir. A pena da connivencia é a mesma 
do acto, a respeito do qual se dá a connivencia. 

C) Os proj. bras. 1.° (art. 229) e 2.° (art. 207), qualificando a 
« infidelidade do patrono » como prevaricação (denominação imprópria, 
por incompatível com a accepção technica desta palavra), não corri
giram o erro da collocaçâo systematica, pois também a classificam 
como crime de responsabilidade. N. do trad. 

(") Sobre as idéas « seduzir e emprehender » vêr o g 51, nota 3, 
e o g 46, nota 2. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL — DEPOIMENTO FALSO 

(Os denominados crimes concernentes ao juramento) 

§ 178.—Historia é coUocação systemat ica 

LiTTERATUBA.—Doehow, H H , 3." 229 e seg.; v. Liszt, 
Meineid unã falsches Zeugnis, 1876 ; o mesmo, Die falsche 
Anssage vor Gericht oder ôfenüicher Behòrde, 1877 ; Ja-
gemann, GS, 29.", 340; Vôigt, GA, 28.°, 222; Hâlschner 
2.°, 902; Lanterburg, JDie Eidesverbrechen, diss., 1886; 
Harburger, Die Teünahme an deni Verhrechen aus St. GB, 
§ 159, durch Anstiftung oder Beihilfe, 1887 — Sobre as 
questões legislativas (juramento anterior, posterior, « per
júrio » etc.), Ditzen, Z, 6.", 204, bem como os trabalhos 
mencionados na Z, 7.°, 227 e seg.—Eotering, GA, 40.", 93: 
Gõbel, Ürdeméhmen und Verleiten im deutschen Reichsstraf 
reeht, insbes. in der Materie des Meineids, diss., 1891 — 
Brnnner, 2.", 681. Sobre o direito romano, Leonhard, nos 
presentes de festa a Wetzell, 1890, especialmente á pag. 25. 
Ver também Günther, especialmente 2.°, 60. 

I. — Historia. O direito romano, tanto no pe
ríodo antigo como no tempo dos jurisconsultos clás
sicos, e ainda sob o império do Chrístianismo, não 
fez o crimen perjuríi objecto de uma acção penal in
dependente. Este facto explica-se pela rigorosa se
paração entre o fas e o jus no antiquissimo direito, 
entre o direito e a moral no tribunal dos censores 
e finalmente pela concepção processualistica do ju
ramento decisorio no periodo clássico. Só em casos 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



510 TEATADÇ DE DIBEITO PENAL 

especiaes, e sempre em conseqüência da violação de 
um direito ligado.ao perjúrio, algumas constituições 
imperiaes o mandavam, punir, como, por exemplo, 
quando alguém jurava falso, invocando o genium 
principis (crime considerado como lesa-magestade). ou 
quando o perjúrio servia de meio para um crime de 
estellionato etc. Também não encontra-se o reconhe
cimento, em these, da criminalidade do perjúrio-na 
legislação dos imperadores christãos. 

Não assim quanto ao testemunho falso. Pu
ni vel desde ps primeiros tempos (as doze taboas 
mandavam precipitar o culpado da rocha Tarpeia), 
o testemunho falso foi desenvolvidamente tratado 
na legislação de. Sylla, e devia, ser processado e 
punido de áccordo com a lei Cornelia de sicariis ou 
de accordo. com a lei Cornelia de falsiis, conforme 
fosse dado em um judiciuin publicum ou não. Sobre 
essas disposições baseou-se o direito romano posterior. 

O direito da edade média allemã não separou 
o perjúrio e o falso testemunho, principalmente em 
razão da natureza jurídica especial do conjura-
mento (*). As leis barbaras comnainavam ora a 
multa simples i^ex sciliça, ribuaria, Bajuviorum), ora 
o werí̂ ê/fl? (lex Burgund-, Langob.) ora —-sob a 
influencia do christianismo — a pena capital (neste 
sentido o direito dos Erisões e dos Saxonios).. Nos 

(») Com effeito, os. « cónjuratores », os «Eideshelfer» não podiam 
incorrer etti perjúrio,, pois o que juravam era somente a sua fé na 
aíBrmação do accusado e não a verdade dó facto, como testemunhais; 
s(^'estas podiam ser peijutas. «:0s JÈwiesAeífer, diz Grimm, não pas
savam por perjuros, quando jüi-avani :i irinocencia de um culpado, e 
assim distinguiam-se das teíteitíiinhAs oculares ou auriculares propria
mente ditas, cujo testemunho falso era sempre perjúrio. Destas po
dia-se dizer que o essencial era a verdade da declaração a que accrescia 
simplesmente o juramento e daquelles que, o juramento era a circum-
stancia capital u. {D. Rechtsaltert. p. 862). N. do trad. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPOIMENTO FALSO 511 

capitulares encontramos freqüentemente comminada, 
como tá,lião symbolico, a perda da mão, com que é 
prestado o juramento. Muitas vezes assignala-se a 
criminalidade do instigador. Onde ellas guardavam 
silencio, fazia-sè valer a competência da justiça 
ecclesiastica e consequentemente o direito canonico, 
que classificava o perjúrio, como oíFensa á divin
dade, entre os crimes mais graves. Não raro 
também nota-se a influencia do direito romano Q). 

A Carolina, art. 107, adoptou o ponto de vista 
das fontes da AUemanha meridional. Comminou 
contra aquelle <( que jurasse falso de um modo 
formal ante juiz ou tribunal » primeiramente a in
fâmia e depois a perda dos dedos, que levanta 
quem presta juramento. Mandou porém appHcar a 
pena de talião, quando alguém «jurasse falso para 
que outrem fosse condemnado a pena criminal». 
Do falso testemunho tratou a Carolina no art. 68 
(egualmente pena dê talião). O instigador incorria 
ha mesma pena do autor. 

O desenvolvimento posterior da doutrina, tanto 
no direito commum, como na legislação territorial, 
dependeu sobretudo do modo variável por que se 
concebia em these o crime em questão. De um 
lado trataVa-se o perjúrio como um caso qualificado 
de oíFensa á divina magestade (o direito prussiano 
de 1620, Bõhmer, e outros), de outro lado (o direito 
austriaco de 1656, Kock e outros) como um caso 
de falsidade. Já no século XVÍI a pena da Ca
rolina fora substituida pela perda das phalanges 
dianteiras dos dedos de que faz uso quem presta 
juramento, pena esta também substituida posterior
mente por uma outra arbitraria. Na segunda me-

(') A este respeito é especialmente interessante a glosa de Lan-
genbeck ao direito municipal de Hamburgo (XV século). Vêr 
V. Liszt, Meineid, 73. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



512 TEATADO DE DIEBITO PENAL 

tade do século XVIII triumphou a concepção que 
vê no perjúrio um caso qualificado de burla (o 
direito austríaco desde 1787 até o presente, o Allg. 
Landrecht prussiano, art. 1.405, depois especial
mente Feuerbach). No mesmo século a doutrina 
defendida em 1818 por Mittermaier, segundo a 
qual o perjúrio attenta contra a «boa fé» e por 
tanto pertence ao grupo dos crimes de falsidade, 
encontrou geral acceiteção C*). 

II.— Esta concepção, ainda hoje dominante e 
representada por Glaser, Merkel, Schwartze, Do-
chow, Schütze, Berner, v. Meyer e outros, é de 
todo ponto insustentável, admittindo-se mesmo que 
tenha justificação a creação daquelle grupo de cri
mes. Os crimes de falsidade assigrialam-se exter
namente por esta circumstancia : o delinqüente abusa 

(•") « Cingindo-mc a Portugal, diz M. Freire (com. ao t. 7 do 
seu Cod. Orim.), os perjuros têm soffrido diversas penas. O senhor 
rei D. Diniz, por lei feita em Coimbra aos 11 de Janeiro de 1340, 
mandava matar, deccpar as mãos e os pés, e tirar os olhos aos que 
dessem tostomunho falso ou o fizessem dar. Esta pena pareceu áspera 
ao senhor rei D. Affónso V, e na sua Ord. do 1. 5, t. 37 a modificou, 
mandando açoutar os perjuros, e que lhes cortassem a lingua junto 
ao pelourinho, pois que com ella haviam peccado. A Ord. actual 
do t. 54 e a do senhor rei D. Manoel, no t. 8, em todo o caso civil 
ou crime, põe pena de morte ao que jurou falso e de perdimento dos 
bens. £ a respeito dos que induzem, fubornam ou corrompem as 
testemunhas, faz differença entre as causas civis e criminaes, capitães 
e não capitães, para absolver e para condemnar, como se pôde vêr da 
dita Ord. a que me remetto ». A cit. Ord., de accordo com o direito 
romano, só punia como perjúrio o falso testemunho; M. Freire porém 
qualificou no seu projecto toda « violação dolosa ou culpavel de 
juramento licito », mesmo quando extrajudicial, posto que delle « não 
se seguisse prejuizo » — Segundo o C. p. e os proj. braz., puniveis 
são somente as falsas declarações em juizo, classificadas como crimes 
contra a « fé publica» ao lado da moeda falsa e da falsidade de 
documentos. O proj. 2." supprime o juramento. N. do trad. 
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da confiança que se dá á forma de attestação reco
nhecida e materialmente apreciável, e essa confiança 
é illudida pela fabricação de uma forma não au-
thentica ou pela alteração de uma forma authentica. 
Nada disto se dá no perjúrio. A forma é verdadeira 
e não falsificada; é somente o conteúdo que con
verte o juramento em perjúrio. D'ahi segue-se que 
os crimes concernentes ao juramento não encontram 
o seu verdadeiro logar ao lado da moeda falsa e 
da falsificação de documentos, e que, portanto, não 
pertencem aos crimes de falsidade. 

Accresce uma outra consideração. O legislador 
não protege a forma do juramento em si ou a forma 
que lhe é equiparada; só pune o perjúrio, quando 
o juramento é prestado ante o juiz ou autoridade 
competente para tomal-o. Assim nos é dada a ver
dadeira concepção systematica dos crimes concer
nentes ao juramento: elles dirigem-se contra a 
administração publica em geral, e contra a admi
nistração da justiça em especial, quando esta toma 
para base de suas decisões declarações solemnemente 
affirmadas. Com ejõeito, taes crimes compromettem a 
administração publica com relação á exactidao ma
terial de suas decisões, ou apresentam-se como 
offensa da administração publica no seu direito a 
declarações conforme á verdade por parte das pes
soas que lhe são sujeitas. Esta concepção leva-nos 
logicamente a exigir do legislador que sujeite tam
bém a penas a declaração falsa não jurada, e que, 
partindo desta, como caso normal, considere somente 
como circumstancia aggravante a declaração falsa 
reforçada pelo juramento. Mas d'est'arte desapparece 
do systema da nossa parte especial o grupo inde
pendente dos «crimes concernentes ao juramento» f ) . 

(*) Mantemos pois a concepção já enunciada em 1877 em 

opposiçíto á opinião dominante. Resolutamente seguem-na Lauter-

T. n 33 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



514 TRATADO DE DÍREITO PENAL 

§ 179.— O direito vigente 

O C. p. regulou de um tnodo completo a ma
téria dos crimes concernentes ao juramento. D'ahi 
segue-se que as disposições das legislações terri-
toriaes sobre a criminalidade da falsa declaração não 
jurada deixaram de.vigorar (§19) . 

I.—Espécies. 
1.° — O 'perjúrio .'propriamente dito dá-se, quando 

alguém (e não simplesmente como parte em um 
processo civil) presta scientemente um juramento 

burger, 142, e Stooss, Grundzüge, 2.">, 447. Também acceitam-na 
quanto ao essencial Geyer, 2.», 155, Hâlschnçr, 2.», 904, John, 280, 
Lôning, 131, Merkel, 405, Olshausen, 9, cap. 1." (contra Y. Meyer, 957). 
Seguem-na o cod. húngaro e o ital., e os projectos austríacos. Si 6 
depoimento falso deve ser concebido como delicto contra a adminis
tração da justiça ou como delicto contra a administração em geral é 
questão de pouca importância. (") 

(") Também confórma-se plenamente com a doutrina do texto 
o projecto do C. p . suisso, que entre os « delictos contra a adminis
tração da justiça» contempla as «falsas declarações em jui;:o D 
(art. 171). No seu commentario, diz Stooss: «as declarações feitas 
em juizo, quer emanem de uma parte, ou de uma testemunha ou 
de um perito, devem ser punidas, não por causa de sua solemnidade 
ou do juramento que os corrobore, mas porque são próprias a impedir 
ao juiz o descobrimento da verdade. E' pois como fonte de convicção 
para o juiz que a declaração em juizo merece a protecção da lei 
penal. Além de que em muitos cantões, o juramento que confirma 
declarações feitas em juizo foi supprimido, e a Const. fed., consi
derando que o juramento é umacto religioso, concede a qualquer pessoa 
o direito de não prestal-o, semi resultar prejuízo para quem o recusa. 
Nada obstante, o delinqüente merece uma repressão mais severa, 
quando em uma forma solemne affirma ou confirma a sinceridade 
de sua declaração) e sobretudo quando apoia essa afSrmação com 
um juramento ou um voto. As considerações que precedem jus
tificam a classifiêação de taes infracções entre os delictos contra a 
administração da justiça ». N. do trad. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPOIMENTO FAISO 516 

falso, quer o juramento lhe tenha sido deferido, re
ferido ou exigido ex-qfído (avt. 15Z). 

Pena: reclusão até 10 annos. 
O conceito do perjúrio exige pois: 
a) um juramento prestado em processo ci^dl 

ou em outro, qualquer que seja a espécie a que o 
juramento pertença. Que p processo corra perante 
uma autoridade do paiz ou do estrangeiro é cir-
cumstancia indiíFerente, uma vez què o juramento 
seja prestado no paiz ("). A invocação da divindade, 
como testemunha da verdade, é indispensável á idéa 
do juramento ; mas a forma dá invocação não tem 
influencia Q). Assim a omissão das solemnidades 
usuaes ou prescriptas pela lei, quiçá a mudança ou 
troca das formulas àdoptadas pelas confissões, não 
afíecta a criminalidade (*'). 

C) Sobre o juramento deferido ou referido v e r o C. do pr. civ. 
ali., art. 410 e seg. Como o art. 153 do C. p. trata somente do ju
ramento (ideferido, referido ou ex-offieio exigido», exclue o juramento 
extrajudicial, pois aquellas expressões technicas designam o juramento 
prestado em um processo regular.—; Por sua natureza o juramento 
deferido ou referido suppõe um processo contradictorio ; a legislação 
actual: só o admitte nos processos civis. Por juramento imposto ex-
o^^cío entende-se o que a autoridade pode exigir ex vi Z«^.. Este. ul
timo juramento não requer necessariamente um processo contradictorio, 
basta um processo legalmente ordenado, em que caiba á autoridade 
processante a attribuição de exigir da.parte que; preste juramento. 
Também não é necessário que o juramento seja exigido por um tribunal^ 
pôde sel-o por qualquer outra autoridade que para; tanto esteja auto-
risada, e neste numero comprehendem-se rate autoridades, estrangeiras, 
comO) i)or exemplo,.os cônsules, quando a legislação do respectivo Es
tado permitte a imposição de juramento (Olshausen). N. do trad. ̂  

(*) O não emprego da palavra «juro», não, impede pois que se. dê 
perjúrio. O.mesmo póde-se.dizerda suppressão.da cláusula «assim,Deus 
me ajude». Conírà, Hàlsohner, 2, 907^ Olshausen» g 153, 1. 

(»>) O do C. pr. civil (art, 444) e o C. do.pr. p . (art. 62, e 288) 
prescrevem a formula do juramento quanto ás palavras pelas quaes 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



516 TRATADO DE DIREITO PENAL 

O juramento deve ser «deferido, referido ou in-
posto fíx-qfficioy>. Por estas palavras a lei reconhece 
ser necessário que a autoridade que toma o jura
mento tenha em geral competência para tomal^o,. e 
que nas causas de natureza da que se trata o jura
mento seja permittido. Não são porém necessárias a 
competência da autoridade e a admissibilidade do 
juramento no cnso dado C). Por isso o individuo 
declarado por sentença incapaz de jurar pôde fazer-se 
culpado de perjúrio. N-Tio assim quanto aos menores 
relativamente ao juramento, pois a estes, segundo o 
pensamento do legislador, falta completamente a 
comprehensão da importância do juramento e por
tanto a capacid/ide >^.ra-preí^tar um juramento que 
tenha valor sob o poiító:^e vista do direito peual( )̂ (''). 

deve começar e acabjif .(«i:itT!<) periHitísDeüs omnipotente e omnisciente... 
Assim Deus mé ajude»). J ^ K t a m b é m o art. 442 daquelle cod. e o 
art. 59 deste sobre a adyiàtenCia relativa á importância-do juramento. 
O juramento^ prèstadQViçpêtíndo-s.e ou lendo-sea formula que contem 
o teor do juraJWènto, levniíiiada.a fnão diteita durante; o .acto. N . do 
trad. 

C) O juramento, a qüe se, refere o art. 153, suppõe o concurso 
de um autoridade compctenle; em s^eral {in ahxtrneto): si falta-lhe com-
tencia para dirigir um processo, dar natureza daquelle de que se trata 
ou para em processo de tal natureza tomar um dos juramentos desi
gnados naquelle artigo, não ha juramento prestado no sentido do C. p 
Não é porém necessária a.Competência in concreto, isto é, não se í&z 
mister que a autoridade seja competente para conhecer do processo no 
caso dado ou para n'elle admittir o juramento em questão. N. do 
trad. 

(*) Egualmente Hãlschner, 2.", 910, bem como em geral a opi-
nião commum, especialmente & dec. do Trib. do Imp. de 26 de Março 
de 81, 4.», 32. Contra, .John, 282, v. Meyer, 961, Olshausen, g 153, 3. 

(*) São absolutamente incapazes de jurar os menores de 16.-annos 
(C. do pr. p., art. 56, C. do pr. civ., art. 358, 1,435, 2). Segundo 
Olshausen, a questão de saber-si ura menor de 16 annos, admittido a 
jurar, pôde commetter o crime de perjúrio, dependo de ter ou não o 
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O juramento pactuado entre as partes como 
transacção não pode ser considerado deferido, refe
rido ou imposto ; deve pois ficar impune ó perjúrio 
a que der logar tal juramento, ainda quando elle 
tenha sido tomado pelo juiz {•̂ ). Que isto revele 
uma lamentável lacuna na nossa legislação é tanto 
menos sustentável, quanto o Estado uão tem o mí
nimo interesse em facilitar esses juramentos con-
tractuaes. 

b) A falsidade do fado attestado soò Jm^amento. 
No juramento de credulitate o facto consiste na 

convicção da verdade daquillo que se jura ; o jura-

menor o critério necessário para comprehender a criminalidade do ju
ramento falso que prestara. Hàlschner euLêúde, pelo contrario, que a 
lei declara o menor de 16 annos, com relação ao perjúrio, incapaz de 
imputação, e assim resolveu negativamente a questão da existência ou 
não existência do critério neci-.ssario.— Os perjuros incorrem na perda 
da capacidade de servir de testemunha ou de perito sob juramento 
(art. 161 do C. p.) A questão de saber si o indivíduo, condemnado a 
esta pena e, apezar disto, admittido a jurar como testemunha ou pe
rito, pode commetter o crime de perjúrio, tem sido resolvida pela 
afirmativa. « O art. 161 do C. p., diz Dochow, dá apenas uma in-
strucção ao juiz no sentido de não mais ouvir'o perjuro como teste
munha juramentada; o perjuro mesmo não ficou por isso desobrigado 
do seu dever de dar testemunho. Isto procede também quanto ao perito. 
O dever de dar testemunho, is toé, de fazer declarações no sentido da 
lei e de corroborar a verdade d'ellas com o juramento não fica extincto 
pelo facto da audiência nem pelo juramento que teve logar por um 
equivoco do juiz ou — o que raramente succederá — apezar do conheci
mento da razão da incapacidade.» N. do trad. 

(3) Egualmente a dec. do Trib. do Imp. de 8 de Outubro de 81, 
5.°, 94; Berner. 338, Geyer, 2.°. 157, v. Meyer, 963, Olshausen, § 153 
10; contra, Fuebis, GA, 30.°, 340, Hãlschner, 2.°, 912, v. Scbwartze, 
GS, 34.°, 52. Aquella decisão deu occa.-iâo a uma proposta da Saxonia 
ao .BwMcí««-a< (impressa na Z . , 2.", 401). Ver tiimbem os trabalhos do 
17.° cong. dos jur. ali, (1884), e especialmente os relatórios de Stõckel 
Daud e Hagemanu, que se pronunciam contra a doutrina do ttxto 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



518 TRATADO DE DIREITO PENAL 

mento de aredulitate é portanto falso, quando quem jura 
não tem tal convicção. Fixado o thema ou teor do 
juramento, a questão de saber si o juramento cor
responde á realidade resolve-se somente segundo á 
letra do teor jurado, sem que se possa distinguir 
entre as partes essenciaes e as não èssenciaes. O 
credor, a quem o empréstimo de 1.000 marcos foi 
restituido a 12 de Janeiro, não conimette perjúrio, 
jurando que lião recebera o dinheiro a i3 de Ja
neiro c*). 

c) A consciência, por parte de quem jura, da 
falsidade do facto attestado sob juramento. Conse
quentemente, no juramento de credulitate, quem o 
presta deve ter consciência de não estar convencido 
da verdade daquiUo que jura. Também aqui basta 

(') o juramento de eredulitate (Olaubenseid), no sentido em que 
o autor emprega esta expressão, tem por objectOj não a asseveração de 
factos, mas a afirmação de um juizo ou convicção. Uma das mais 
notáveis applicações deste juramento no direito allemão encontra-se no 
art. 224 do C. do pr. civ., segundo o qual, quando não se trata de 
factos pessoaes ou de que tenha conhecimento pessoal a parte a quem 
é deferido o juramento, este deve ser prestado nos seguintes termos: 
—«que, apóz verificação e investigações escrupulosus, a parte adquirio 
a convicção de ser o facto verdadeiro ou não verdadeiro.» Neste caso, 
prescindindo-se da verdade da affirmação quanto á investigação e ao 
exame do facto, a falsidade do juramento só pôde consistir na não 
conformidade entre o juizo enunciado e a convicção de quem jurou. 
Não assim quanto ao juramento de veritate. Pouco importa então a 
convicção de quem prestou o juramento. «Não se dá perjúrio nem 
tentado, nem consummado, quando o depoenté tem por falso um facto 
verdadeiro, e, apezar de sua convicção, jura a verdade do mesmo facto. 
Segundo a sua convicção, a testemunha vio A, mas de um modo scien-
temente falso assegura ter visto B, e entretanto foi na verdade B quem 
ella vio». A declaração deve ser objectivamente falsa. Para decidir-se 
pois si um juramento é falso, o que cumpre ter sobretudo em vista é 
o «thema ou teor do juramento» {Eidessatu, Eidesnorm). N. do trad. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPOIMENTO PAIfiO 519 

O dolo indeterminado. Nâo se faz mister, além do 
dolo, a intenção de prejudicar C). 

d) O perjúrio consumma-se com a terminação 
do acto do juramento; a tentativa data do seu co
meço (=). 

2.° —-O perjúrio da testemunha dá-se, quando 
alguém, perante autoridade competente para tomar 
juramento, confirma scientemente um falso teste
munho ou um falso relatório com juramento, ou 
viola scientemente, por um falso testemunho ou por 
um falso relatório, o juramento prestado antes das 
suas declarações (art. 154). 

A lei exige pois: 
a) um testemunho ou um relatório confirmado 

com juramento. Ao relatório equipara-se a traducção 
feita por interprete. As respostas ás perguntas ad 
•generalia (ou sobre relações e circumstancias pes-
soaes) só estão naquelle caso, quando o protesto de 
dizer a verdade a ellas se estende (e isto decide-se 
segundo a redacção da formula do juramento). E' 
eircumstancia indifferente que o juramento tenha 
sido prestado antes ou depois (^). 

(') No crime de perjúrio o dolo consiste em,que o perjuro faz 
de má fé, isto é, conscientemente, uma declaração falsa. Esse dolo, 
diz Docliow, pode comprehender ainda outras circumstancias, porex., a 
intenção de prejudicar, de enganar etc.; mas taes circumstancias não en
tram na definição do perjúrio, e somente devem ser tomadas em consi
deração para a graduação da pena». N. do trad. 

(s) A tentativa de perjúrio dá-se com o começo da prestação do ju
ramento. Todos os aetos anteriores são preparatórios ô não constituem co
meço de execução, taes como a aceitação do juramento, o comparecimento 
em juizo para prestal-p, a declaração da testemunha de estar prompta a 
jurar, mesmo o facto de levantar a mão (Olshausen). N. do trad. 

C") Os allemães denominam General-und Personalfragen as per
guntas que, antes do depoimento, devem ser feitas á testemunha 
sobre a sua qualificação e as suas relações com o accusado ou com as 
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b) A falsidade do testemunho ou do relatório. 
A falsidade pode consistir na suppressão de factos 
essenciaes. E' pois fora de duvida que o peijurio 
em questão pôde dar-se por omissão de factos ; mas 
também aqui a criminalidade da omissão depende 
da obrigação de agir. O silencio a respeito de factos 
só é punivel, quando ha a obrigação de declaral-os, 
6 esta obrigação, independentemente de expressa 
interrogação sobre os factos, existe para a teste
munha, pois que lhe incumbe dizer plenamente a 
verdade Q. 

c) O dolo da pessoa que jura (acima I c). 
d) A consummação opera-se com a conclusão 

do depoimento verbal ou escripto (*), o qual deve 
ser considerado como uma unidade; a tentativa 
punivel data do começo do depoimento. Deve-se 
admittir também a existência de tentativa, quando 
o agente tem por falsos os factos objectivamente 
verdadeiros que jura. 

Penas : reclusão até 10 annos. Si o falso tes
temunho é dado em causa criminal e em prejuízo 

partes, e outras «circumstancias próprias a esclarecer o juiz a respeito 
do grau de confiança que as declarações da testemunlia merecem» 
(C. do pr. civ., art. 360, C. do pr. p., art. 67). Como a testemunha 
qualifica-se e «diz aos costumes» antes de jurar, surge a questão de 
saber si incorre em perjúrio por inexactidões que se contenham nesta 
parte de suas declarações. O perito é sempre juramentado antes de 
dar o seu parecer, a testemunha o é em regi-a antes de depor, mas a 
lei autorisa em certos casos o juramental-a posteriormente (C. do pr. 
civ., arts. 356 e 357, C. p., arts. 60 e 61). N. do trad. 

(•) A testemunha jura «dizer conscienciosamente a verdade 
pura, toda a verdade e somente a verdade» (juramento promissório) 
ou «ter dito conscienciosamente a verdade pura, toda a verdade e 
somente a verdade» (juramento assertorio ; C. pr. p., art. 61, C. do 
pr. civ., art. 359). N. do trad. 

(*) Não diz o contrario a dec. do Trib. do Imp. de 21 de 
Abril de 92, 23.°, 86. 
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do accusado (expressão que não deve ser tomada 
no sentido technico do Cod. do pr. penal) (••), sendo 
este condemnado á pena de morte, ou de reclusão 
ou a outra pena privativa da liberdade, superior a 
5 annos, reclusão por tempo não inferior a 3 annos. 

Não é necessário que haja relação causai entre 
o testemunho e a condemnação; também não é 
necessário que se dê culpa (dolo ou culpa propria
mente dita) do agente em relação á condemnação, 
porquanto esta é uma condição de punibilidade. 
Si o dolo tendia a provocar a condemnação á morte 
do accusado e este foi, em razão do testemunho 
falso, condemnado e executado, dá-se assassinato 
ou homicidio. Deve-se admittir a existência de ten
tativa, quando o testemunho ficou incompleto, mas 
teve logar a condemnação do accusado (^). 

S.° Casos equiparados ao perjúrio (art. 155): 
a) o falso testemunho do membro de uma so

ciedade religiosa, a que a lei (o direito estadual) 
permitte o emprego, em logar do juramento, de 
certas formulas solemnes de asseveração, quando o 
depoimento é dado sob a formula adaptada pela 
respectiva communhão-, 

b) o falso testemunho de uma parte, teste
munha ou perito sob a fé do Juramento já anterior
mente prestado no mesmo negocio (e não em outro 
que se ache processualmente ligado com o actual) ; 

c) o falso testemunho do perito sob a fé do 
juramento anteriormente prestado para o exercicio do 
seu ofi&eio. 

d) o falso testemunho do funccionario (C. p., 
art. 359; acima § 176), sob a fé do juramento 
prestado para o exercicio do seu emprego. 

Penas, as dos ns. 1 e 2. 

(j) Ver o art. 155 do C. do pr. p. N. do trad. 
(*) Ver o 2 46, nota C. Contra, Olshausen, g 154. 13. 
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4.**— Fazer scientemente uma falsa aflElrmação 
substitutiva do juramento perante autoridade que tenha 
competência para receber taes aííirmações, ou dar 
scientemente um testemunho falso, referindo-se a 
uma affirmação desta natureza (art. 156) C")., A com
petência da autoridade deve referir-se em geral ao 
recebimento de aífirmações substitutivas do jura
mento. Si no caso dado a affirmação era ou não 
admissível, e si esta foi feita sem requisição ou 
officialmente requisitada, são circumstancias indif-
fcrentes. A affirmação deve ser feita á autoridade 
verbalmente ou por escripto; mas não é necessário 
que o seja nu presença da autoridade. 

Pena, encarceramento de um mez até 3 annos. 
5.° — A falsidade culposa em sentido amplo, 

isto é, o culposo commettimento de um dos actos 
enumerados sob os ns. 1 a 4 (art, 163). Aqui 
faz-se mister: a), a falsidade do facto declarado; 
ò) a ignorância da falsidade por parte de quem 
depõe; c) a ignorância deve ser devida á culpa, 
deve ter sido possível evital-a, si o culpado appli-
casse o cuidado que lhe cumpria ter ("). 

D'ahi segue-se que- um juramento de eredulitate 
culposo é juridicamente impossivel; porquanto o 
que. constitue o seu conteúdo é a convicção de 

(*) EidesstattUche VersieheT^ng ou Versicher^ng an Eidesstait 
(affirmação substitutiva do juramento) é uma forma menos solemne 
de asseverar a verdade de uma declaração. A questão de saber em 
que casos deve ser prestado o juramento ou basta o compromisso de 
dizer a verdade « em logar do juramento » resolve-se segundo o direito 
particular (Dochow, RH, 1.», 614, HH, 3.», 238). N. do trad. 

(0) No caso do art. 156 a culpa pôde também consistir em 
ignorar o agente que o eScripto por elle assignado continha uma 
affirmação substitutiva do juramento, tendo elle, entretanto, conheci
mento da falsidade do facto affirmado. Dec. do Trib. do Imp. de 
5 de Dezwnbro de 90, 21.°, 198. Vêr g 41, v. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPOIMENTO FÃIMO 523 

quem jura a respeito da verdade do facto à veri
ficar. Si essa convicção existe, o juramento corre
sponde á verdade, embora o facto não seja verda
deiro ; si não existe, dá^se uva perjúrio consciente, 
ainda que o facto seja verdadeiro ("). 

No juramento de credulitate, reforçado por esta 
cláusula •— « depois de cuidadoso exame e infor
mação », é possivel uma falsidade culposa em rela
ção, não á convicção, e sim a esta mesma cláusula; 
mas neste caso o juramento de credulitate conver
te-se em juramento de veritate. 

Pena, encarceramento até um anno. 
6.° — Ao passo que a instigação não seguida 

de eíFeito é em geral isenta de pena (§ 52, nota 4), 
o art. 159 db C. p. qualifica o facto de emprehen-
der-se seduzir outrem a dar um falso testemunho 
fsuòorndtio testium no direito romano e no direito 
commum), como delicto sui generis, no qual, por
tanto, pôde dar-se cumplicidade punivel. Sobre a 
idéa de seducção ver o § 51, nota 3. A expressão 
emprehender, indo muito além da idéa de tentativa, 
comprehende também os actos preparatórios (®). 
Por isso mesmo não é admissivel a tentativa de 
emprehender seduzir, pois apresentar-se-hia como 
tentativa de tentativa, ou como tentativa de acto 
preparatório (§ 45, nota 9). Pela mesma razão 

(') Vêr V. Liszt, Falsche Aussage, 51. De accordo a dec. do 
Trib. do Imp. de 21 de Abril de 82, 6.°, 205, e 27 de Fevereiro 
de 85, 12.°, 58. Contra, a dec. de 7 de Outubro de 82, 7.°, 185, 
bem como Geyer, 2.°, 160, v. Meyer, 973, Olshausen, g 163, 3 (mas 
este reconhece que em regra dar-se-ha perjúrio consciente). 

(8) De accordo a dec. do Trib. do Imp. de 4 de Junho de 83, 
8.°, 354, Gõbel, 11, Hâlschner, . 2°, 926, Olshausen, g 159, 3, e em 
geral a opinião commum. Contra, Berner, 132, v. Meyer, e especial
mente Harburger, 358. Vêr quanto ao mais o § 46, nota 2.», e o 
I 164, nota' 7.» 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



524 TRATADO DE DIEEITO PENAL 

deve-se também considerar excluida a possibilidade 
de que a desistência da tentativa exima de pena 
(§ 48, nota 5). 

A provocação feiía a B para seduzir C a dar 
um falso testemunho deve ser considerada como 
seducção mediatamente emprehendida contra C e 
portanto é punivel nos termos do art. 159, quer B 
corresponda, quer não, ú provocação (mallograda) (°). 
Si, em razão de uma seducção immediata ou me-
diata, realisa-se o falso testemunho, dá-se insti-
gação, e não o caso do art. 159. 

Penas : 
a) tratando-se de perjúrio ou de algum caso a 

elle equiparado, reclusão até 5 annos; 
ò) tratando-se de falsa affirmação substitutiva 

de juramento, encarceramehto até um anno. 
7." — O facto de seduzir outrem a dar um 

testemunho (objectivamente) falso (o dolo deve 
existir em quem seduz e faltar em quem jura) foi 
convertido egualmente em delicto sui generis pela 
legislação imperial, com violação das regras sobre a 
autoria mediata (§ 50, nota 2.*). Assim a lei favo
rece, de um modo tão absurdo theorica quanto pra
ticamente, a provocação do falso testemunho i^'^). 
Mas, uma vez que tal é a lei, o art. 160 do C. p. 

(*) Neste sentido v. Liszt, 186; egualmente a dec. do Ti-ib. do 
Imp. de 9 de Novembro de 80, 3.°, 26, Hàlschner, 2.°, 928, Olshausen, 
§ 159, 7. Contra, Geyer, 2.°, 160, e Z. 2.°, 310, Harburger, 358, 
V. Meyer, 970, Schmiiz, GS, 47.°, 40 (que admittem instigação no 
caso do art. 159). 

(lOj Vèr V. Liszt, 188. De accordo Berner, 425, Hàlschner, 
2.0, 930, Kôhler, 1.°, 128 e PatentrecM, 525, Merkel, 407, v. Meyer, 
870. Contra, Borchert, Verantwortlichheit, 106, Gõbel, 16, Mõssmer, 
Mittelbare Thàtersckafi, 66, Scbultze, Die Verleitung zum fcdsehen 
Eide, 1870, Voigt, G A, 28.°, 222. Mas Gôbel, ao menos, concede 
que as comminações do ait. 160 foram mal escolhidas. 
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deve ser também applicavel, quando quem jura 
procede culposamente ("). A idéa de seducção 
exige que se determine outrem a crestar juramento. 
O art. 160 não tem pois applicação, quando A, 
por meio de artificio, suscita em B, já resolvido a 
depor, um erro sobre o facto a depor. 

Penas : d) na seducção para jurar falso, encar-
ceramento até 2 annos e facultativamente perda 
dos direitos civicos; h) na seducção para a falsa 
aífirmação substitutiva do juramento, encarceramento 
até 6 mezes. 

A tentativa é puniveL A consummação só se 
dá com o juramento eífectivãmente prestado. A cum
plicidade (instigação e assistência) é punivel ('). 

II . — Punição. 
1." — No testemunho falso e doloso da teste

munha ou do perito, a lei (art. 157), tendo em 

(") Egualmento a dec. do Trib. do Imp. de 2 de Abril de 94, 
25.°, 213. 

(') O art. 159 pune o facto de emprehendcr-se seduzir outrem 
para jurar falso scientemente, e assim converte em crime sni generis 
a instigação mallograda, porque si o suborn.ido jurar falso, dá-se o 
crime de perjúrio, e neste caso o instigador será punido como cúm
plice neste crime em virtude dos princípios geraos e nenhuma appli
cação terá o art. 159. —O art. 160 pune a seducção de outrem para 
jurar falso, ignorando o seduzido a falsidade do juramento. Com 
razão critica o autor esta disposição por inútil, porquanto, si não 
existira, o instigador seria punido como autor mediaio do crime de 
perjúrio, segundo os princípios geraes. Desfarte a lei favorece o 
instigador, fazendo-o incorrer nas penas do art. 160 em voz das penas 
do perjúrio. — Segundo a jurisprudência do Trib. do Imp., o delicto 
do art. 160 só se consumma, quando o seduzido effectivamente jura 
falso; a simples seducção mallograda não passa de tentativa (punivel). 
Em sentido contrario H. Meyer, que considera o delicto consummado 
com a seducção e independentemente da prestação do juramento por 
parte do seduzido. N. do trad. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



526 TKATAIK) DE DIKEITO PENAL 

attenção a situação de constrangimento moral por 
parte de quem jura, reduz a pena incorrida (e que 
por isso deve ser declarada na sentença) Ç-) á me
tade, como máximo, e a um quarto como minimo, 
devendo-se conA^̂ erter a reclusão por tempo inferior 
a um anno em prisão (§ 71, II, 1), nos seguintes 
casos: 

a) quando a declaração da verdade pode acar
retar contra o depoente um processo por crime ou 
delicto (e não por contravenção) (̂ •̂ ) ; 

b) quando o depoente fizer uma falsa declaração 
a favor de pessoa a respeito da qual tenha o di
reito de recusar o seu testemunho, não tendo sido 
advertido d'esta circumstancia (""); 

2.° — Tem cabimento a mesma reduccão de 
pena (art. 158), quando aquelle que se fez culpado 
de perjúrio ou de falsa aííirmação substitutiva do 
juramento retractar o seu depoimento perante a au
toridade que o tomou, antes de ter sido o falso tes
temunho denunciado, ou de ter-se inciado inquérito, 
e de ter occorrido um prejuizo para outrem ("). 

(•2) Egualmente Dochow, H H, 3.°, 246, Geyer, 2°, 159, 
Olshausen, § 157, 2 ; conir-à a dec. do Trib. do Imp. de 28 de Julho 
de 84, 11.°, 42. 

('̂ ) Si quem jura suppõe erroneamente dar-se o perigo de um 
processo, esse erro não tem influencia; vêr v. Liszt, 244. De accordo 
Geyer, 2.°, 159. Contra, v. Meyer, 965, nota 49, Olshausen, ? 157, 9. 
A moderação da pena aproveita aqui (como no caso do art. 157, n. 2) 
somente á pessoa que jura e não aos cúmplices; dec. do Trib. do 
Imp. de 29 de Julho de 91, 22.°, 106. 

("") Sobre as pes.çoas que podem recusar o seu testemunho em 
juizo ver os arts. 51 a 55 do C. do pr. p. e arts. 348 a 350 do C. do 
pr. civ. N. do trad. 

(''') Quando occorrem vários casos do art. 157 ou quando são 
applicaveis o art. 157 e 1-58 em relação ao mesmo testemunho falso, 
tem cabimento uma só reduccão da pena incorrida. Dec. do Trib. do 
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3.°—Se o falso testemunho é culposo (art. 153 
a 156), a lei liga á retractação feita em tempo, 
dados os requisitos mencionados sob o n. 2, o eíFeito 
de circumstancia extinctiva de pena (art. 163, ai. 2). 

4.°— Em toda condemnação em razão de per
júrio (nos termos dos arts. 153 e 154, e não nos 
termos dos arts. 159 e 160), não tendo cabimento 
a reducção da pena nos termos do art. 157 ou 158, 
deve ser (i.ecessariamente) pronunciada a perda dos 
direitos civicos e, além d'isto, a incapacidade per
petua do condemnado para jurar como testemunha 
ou perito (art. 161, ai. 1). Esta disposição é tam
bém applicavel á instigação para o perjúrio, mas 
não á tentativa [ex^i do art, 45) (^^). 

Nos casos dos arts. 146 a 159, pôde ser pro-
nunci^ada, accessoriamente á pena de encarceramento, 
a perda dos direitos civicos (art. 161, ai. 2), uma 
vez que a pena de encarceramento imposta attinja 
a 3 mezes (art. 32). 

Imp. de 12 de Out. de 83, 9.°, 74. Já é prejuízo a accusação em razão 
de um crime mais grave do que o crime de facto commettido. Dec. 
do Trib. do Imp. de 13 de Atri l de 88, 17.", 307. 

('5) Egualmente a dec. do Trib. do Imp. de 12 de Nov. de 
85, 13.°, 76; Olshausen, § 161, 1. Contra, Dochow, H H, 3.°, 249, 
Geyer, 2.°, 160, v. Meyer, 967, Schütze, 316, nota 23. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



m . — CRIMES E DEUCTOS CONTRA Â ADMINIS

TRAÇÃO DÃ JUSTIÇA 

§ 180. — Da denuncia falsa 

LiTTERATUBA.— Kõstlin, MonograpMas, 39; v. Buri, 
Monographias, 1862, 24. — Easpe, Das Verbrechen der Ca-
lumnia nach rôm. Eecht, 1872; Dochow, H H, 3.°, 253; 
John, Z., 1.», 277; Herzog, G S, 37/, 8 1 ; Hess, Dis 
Lehre von der fnlsclien AnschuMigung^ diss. ,1888; Hâl-
schner, 2,°, 875 ; Teichmann, Eevista do direito suisso, 
nova série, 9.°, 346; Günther (em diversos logares); We-
gele, Zur Geschichte der falschen Anschvldigung, 1892. 

I. — A coUocação systematica da denuncia falsa 
oíferece difficuldades especiaes. Conforme um ou 
outro d'entre os bens juridicos, contra os quaes se 
dirige a denuncia falsa, é posto no primeiro plano 
em razão da conformação variável do processo penal, 
o crime em questão muda de caracter: ora apparece 
como inducção da justiça em erro, ora como calumnia 
qualificada, ora como sério compromisso para a se
gurança jurídica do indivíduo. Segundo o G. p. imp., 
que coUocou no cap. 10 da 2.'' parte a denuncia 
falsa entre os crimes concernentes ao juramento e 
relativos á religião, e considera como essencial a 
denuncia dada á autoridade, deve-se ter por decisivo 
o primeiro dos alludidos pontos de vista,— o atten-
tado contra a administração da justiça, com quanto a 
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disposição do art. 165 bem mostre a affinidade entre 
a falsa denuncia e a calumnia (^). Importante con
seqüência d'esta concepção é que o consentimento 
dado pelo denunciado não tem influencia. 

II.— Segundo o direito romano, a falsa accusa-
ção (qualificada por uma lei Remmia de 693 a. u., 
e posteriormente pelo Senastus consuUum Turpilia-
num do anno 61 da era christã) entrava no numero 
dos três crimes de que se podia fazer culpado o 
accusador. Esses três crimes eram, segundo a 1. 1.", 
§ 1.", D., 48, 16: 1.° o calumniare Cfalsa crimina 
intenderej, 2.° a proevaricatio (vera crimina ahscon-
derejy 3.° a iergiversatio (omnino ab accusatione desis-
terej. A pena, desde o período imperial, era o talião 
ligado com a infâmia. Além d'isto, a lex Comelia de 
sicariis punia a dolosa provocação de uma condem-
nação em crime capital. 

As fontes da edade média mencionam relativa
mente muitas vezes a falsa accusação, sem que, 
toda^da, a distinguisse de um modo bastante pre
ciso, de um lado, da calumnia, e do outro, da nâo 
prosecução da accusação levantada, e não raro com-
minavam (tanto as leis barbaras como as compi
lações) a pena de talião. 

A Carolina no art. 110 trata somente do li-
bello diíTamatorio (§ 94). Mas a praxe do direito 
commum, em relação com a generalisação e o aper
feiçoamento do processo inquisitorial, estendeu as 
disposições desse art. á denuncia falsa dada a uma 
autoridade, e substituia-se ordinariamente o talião 

(I) Egualmente Bemer, 428, Binding, 1.°, 559, Dochow, H H, 
3.", 255, Hãlschner, 2.°, 897, Hess, 8, Merkel, 408, Olshausen, 10.°, 
cap. 1, Stooss, Orundpüge, 2.°, 441, Teichmann, 353, v. WãGliter, 500, 
e especialmente a déc. do Trib. do Imp. de 23 de Dez. de 92, 23.", 
371. Ckmtrà, Kessler, G S, 38.°, 575, Lõning, 108, v. Meyer, 774. 
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(que ainda encontra-se no art. 1.431 do Allg. Land-
recht prussiano) por penas arbitrarias. Só na legis
lação territorial cessou a ligação entre a denuncia 
falsa e o libello famoso e converteu-se a denuncia 
falsa em crime sui generis, cuja verdadeira collo-
cação systematica continua a ser discutida pelos 
criminalistas, como d'antes ('). 

III.—Segundo o C. p. (art. 164), o crime de 
que se trata consiste em dar alguém denuncia a 
uma autoridade, imputando a outrem de má fé a 
pratica de uma acção punivel ou a violação de um 
dever do cargo ou do serviço. 

A falsa accusação, como a palavra denuncia 
o está mostrando, suppõe indubitavelmente a activi-
dade espontânea do denunciante («voluntariedade 
da denuncia»); não está pois neste caso a decla
ração feita por quem é interrogado como testemunba 
ou accusado. Na apresentação de uma accusação 
privada pôde dar-se denuncia no sentido da lei. Só 
a denuncia mesma, e não o arranjo artificial de in
dicies ou a suppressão de provas da defesa, incide 
na lei. 

A accusação deve ser dirigida contra determi
nada pessoa; a imputação feita a um indivíduo 

(») J á os motivos do C. p. de Braunschweig (citados por 
Dochow, H H, 3.», 255) haviam posto em evidencia que a falsa de
nuncia não é uma espécie de injuria ou calumnia, ao envez da con
cepção a que se inclinam o cod. francez, o belga, o austríaco etc. O 
fim principal da falsa denuncia não é attentar contra a honra, mas 
«acarretar ao innocente uma punição». Convém notar sobretudo esta 
circumstancia; ao passo que a injuria é um puro delicto privado, a 
falsa denuncia attenta immediatamente contra instituições do Estado, 
pois justamente a instituição, que é destinada a proteger o direito, por 
ella se converte em instrumento da injustiça. E ' por ahi que se deter
mina o caracter próprio da falsa denuncia e se assignala especialmente 
a sua criminalidade. N . do trad. 
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imaginário é tão isenta de pena quanto a falsa 
denuncia da própria pessoa. A accusacão deve ter 
também por objecto um facto determinado; n<ão 
bastam accusações vagas. O acto delictuoso, objecto 
da accusacão, deve ter todos os caracteres do de-
licto em questão. Si, conforme o teor da denuncia, 
falta a illegalidade necessária do facto, a imputabi
lidade ou a culpa do accusado ou uma condição de 
punibilidado; si, por exemplo, alguém é accusado 
de ter morto a outrem em legitima defesa ou em 
estado de completa embriaguez, não é applicavel o 
art. 164; mas neste caso pôde dar-se injuria. O 
mesmo deve-se admittir, quando o direito de punir 
está extincto por occorrer uma circumstancia extin-
ctiva de pena (prescripção, perdão etc), ou uma 
circumstancia justificativa pessoal (furto entre côn
juges) ou por faltar um requisito processual, uma 
vez que isto decorra do conteúdo da denuncia; pois 
em todos estes casos não pôde ter logar o procedi
mento criminal (-). 

A accusacão deve ser ohjectivamente falsa, isto 
é, deve estar em contradicção com os factos. Também 
a alteração ou a suppressão de circumstancias, quando 
muda essencialmente a importância do facto, torna 
falsa a accusacão. 

A accusacão deve outrosim ser falsa suhjectiva-
mente, isto é, o denunciante deve saber que a de
nuncia está em contradicção com os factos. O de
nunciante deve proceder dolosamente, isto é, deve 
ter a consciência de que a sua denuncia provocará 
um procedimento criminal ou um processo disci
plinar. O dolo indeterminado (eventual) basta neste, 
como nos outros casos (§ 38, nota 6.*). Não é ne-

(*) Egualmente no essencial v. Meyer, 775, Olshausen, § 164, 9, 
e especialmente as dec. do Trib. do Imp. de 27 de Set. de 90, 21?, 
101 de 23 de Dez. de 92, 23?, 371. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



532 TEATADO DE DIREITO PENAL 

cessaria uma intenção que vá além dodolo; a falsa 
accusação não deixa de ser criminosa, porque o fim 
ultimo do denunciante é desviar a suspeita que se 
levanta contra a sua pessoa ou obter a revogação 
da sentença contra elle proferida. Si a denuncia é 
dada de boa fé, mas posteriormente o denunciante 
convenceu-se da falsidade delia (mala fides super-
veniens), não pôde ser punido em virtude do art. 164 
do C. p., porquanto a consummação do delicto ope
rou-se com a apresentação da denuncia á autoridade ; 
mas o procedimento do denunciante posterior á 
apresentação da denuncia pôde ser punivel sob um 
outro ponto de vista, por exemplo, como falso tes
temunho. 

Penas : encarceramento por tempo não inferior 
a um mez e facultativamente perda dos direitos 
civicos. No caso de condemnaçao do denunciante, 
o art. 165, ai. 1, permitte, não como pena acces-
soria, mas como satisfação priÂ âda (§ 58, nota 3) : 
1.° que o tribunal autorise o oífendido a publicar a 
sentença á custa do condemnado (o modo da con
demnaçao e o prazo em que esta se fará serão 
determinados na sentença) ; 2.° que seja entregue 
ao oífendido uma copia da sentença á custa do 
condemnado. 

Não pode proseguir o processo que tem por 
objecto a falsa accusação, emquanto o processo ini
ciado e o respectivo julgamento estiverem pendentes 
(art. 164, ai. 2). 

§ 181.—II. Favorecimento e receptação 

LiTTEEATURA. — Vêr as obras citadas no § 146, e 
mais Samuely, GS, 32.% 1 ; Herzog, GA, 29, 112 e GS, 
34.", 81; Waldthausen, GA, 29», 375; v. Bari, Zu,r 
Létire von der Teilnahme am Yerhrechen unã der Begüns-
tigung, 1860, bem como Beitráge, 31 (1877); Geyer, 
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HH, 2.°, 417, 4.°, 170 ; Merkel, H H , 3.^ 735, 4.», 419 ; 
Hálscbner, 2.% 859; v. Meyer, 301.—Stenglein, Z., 4.", 
497 ; Kõhler, Studien, 1.', 154 ; Nieland, Ueber Zusam-
mentreffen von Begünstigung mit Teilnahme, diss. 1892. — 
Bninner, 2.», 575 ; Lõning, Z, b.% 549; Günther, 1.°, 236. 

I. — O favorecimento desprendeu-se a pouco e 
pouco da idéa da cumplicidade (§ 49, III, 2). 
Ao passo que o direito romano posterior converteu 
o crimen receptatorum em crime sui generis, que 
devia ser punido eztra-ordinem, a edade media al-
lemã, desde as leis barbaras até o século XVI, 
entendera que o homisio do delinqüente fugitivo, e 
sobretudo do proscripto, devia ser considerado como 
cumplicidade no crime e punido com a mesma pena 
applicavel ao autor. A Oarolina e o direito com-
mum que nella se estribava adoplaram em geral o 
mesmo ponto de vista, comquanto muitas vezes 
(Carpsov, Kress, Bohmer e outros, com cuja opinião 
conformaram-se o direito prussiano de 1620 e o 
austríaco de 1768) o favorecimento fosse concebido 
como delicto independente. A noÂ a sciencia, acom
panhando Feuerbach, considerou ás mais das vezes 
o favorecimento como cumplicidade post-fadum, e 
só a legislação dos nossos dias lhe restituio a sua 
posição independente, sem que, todavia, tal doutrina 
encontrasse na sciencia geral aceitação. Entretanto 
esta concepção, também aceita pelo C. p. imp. em 
opposição ao cod. prussiano, é a única que corre
sponde á natureza intima do crime em questão {^). 

(") A antiga doutrina, que coucebiu o favorecimento como 
concurso subaequens ad deliciam, foi aLaudonaUa pelo C. p. ali. , 
visto como este converteu o favorecimento em crime sui generü e 
collocou-o nu parte especial, mas ao mesmo tempo obscureccu a sua 
noção, ligando-o á receptação. A natureza do favorecimento continua 
a ser objeeto de controvérsia entre os criminalistas. Segundo Meyer, 
Schütze e especialmente Villnow {favorecimento da culpa), o favoreci
mento é uma espécie de cumplicidude. Mcrkel nclle vê uma «forma 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



534 TJBATADO DE DIREITO PENAL 

II. — Nas suas duas formas, isto é, como se
gurança pessoal (segurar o culpado contra a punição), 
e como segurança real (segurar o proveito obtido 
pelo crime), o favorecimento apresenta-se como em
baraço opposto á administração da justiça publica. 

de culpa» tão geral como a cumplicidade, pois o favorecimento pode 
dar-se a respeito de todos os crimes, e por isso o còlloca na parte 
geral do systema. Os fautores ou favorecedores do crime e os cúm
plices, diz elle, são culpados em relação á mesma violação do direito, 
mas com esta differença: que estes dão origem á lesão e aquelles ajudam 
a mantel-a. Por sua natureza o favorecimento não tem relação mais 
immediata com o furto e a burla do que com qualquer outro delicto. 
A ligação exterior, em que o favorecimento foi posto pelo Cod. com 
estes delictos, occulta, em vez de deixar sobresahir, a característica 
desta «forma de culpa». Não ha razão plausível para não contem
plar-se o favorecimento na parte geral do cod. O não ser o favoreci
mento uma espécie de cumplicidade não é razão para isto. Para a 
doutrina contraria encontra-se um irrecusável fundamento na relação 
geral do favorecimento para com as diversas espécies de delicto e a 
sua dependência do crime a que se segue ; pois a parte geral tem por 
fim regular relações geraes deste gênero (HH, 3, 735). A opinião 
predominante porém é a do texto. Geyer, por exemplo, assim as-
signala a distincção entre o favorecimento e a cumplicidade. «A 
idéa do favorecimento está em uma intima relação com a da cum
plicidade, mas ao passo que se deve designar esta como concurso 
intencional, para a origem de um crime, o favorccimeiíto é uma 
reacção intencional contra os effeitos jurídicos do crime. Si a cum
plicidade promove o mal, que constituo o facto delictuoso, o fa
vorecimento, pelo contrario, promove a continuação do mal já origi
nado, actuando para que a reparação criminal não se siga (subtrae o 
culpado á acção criminal ou á execução da pena) ou para que se 
frustre a reparação civil (assegura ao culpado o proveito tirado do 
crime)». E d'ahi conclue que a verdadeira collocação do favorecimento 
é entre os «crimes contra a administração da justiça» (HH, 2, 170). 
No nosso direito ha uma notável lacuna no tocante ao favorecimento, 
com o qual a iei não se occupa na parte geral nem na especial (salva 
a hypothese especial do art. 21 § 4 do C. p.), lacuna que os proj. 1? 
e 2? não preenchem. N . do trad. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CEIMES CONTEA A ADMINISTEAÇlO DA JUSTIÇA 535 

Quer, como favorecimento pessoal, estorve a justiça 
criminal, quer, como favorecimento real, tente tornar 
impossível a reparação civil, o favorecimento impede 
seguirem-se os efifeitos jurídicos que o Estado liga 
á pratica do crime ou do delicto. Determina-se 
assim a collocação do crime em questão no systema 
da parte especial. O favorecimento não é cumpli
cidade no crime commettido, porque não concorreu 
com uma condição para o resultado que se pro
duzi© ; com a receptação real, que é crime pura
mente patrimonial, nada tem, em these, de commum. 
No nosso direito vigente o favorecimento foi posto 
em ligação com a receptação real pela infeliz 
idéa intermediária da receptação pessoal (C. p., 
art. 258) O H. 

(') A mesma doutrina no essencial é defendida por Binding, 
Normen, 2°, 468 e 565, Gretener, 99, Hãlschner, 2.°, 864, Lòning, 
132, Stooss, Grundzúge, 1.°, 250, Villnow, 62, Geyer, Merkel, Herzog, 
eod. l. Muito positivamente a aceita a dec. do Trib. do Imp. de 13 
de Fev. de 90, 2.°, 233 («attentado contra a administração da justiça»). 
Esta doutrina hoje dominante tem por autor v. Buri (1860) ; mas, 
comquanto elle defina o favorecimento de accordo com o texto, como 
«manutenção de uma situação actual e il legal produzida por uma 
aeção punivel,» esquece todavia Cl.") a differença intima entre o favo
recimento e a receptação real, e (2.») a impossibilidade de conceber-se 
uma e outra como modalidades da cumplicidade; v. Meyer, pelo con
trario, considera o favorecimento como cumplicidade. Binding, Gre
tener e Olshausen pretendem separar completamente o favorecimento 
pessoal e o real e incluir este entre os crimes contra o patrimônio. 
Hãlschner entende que a receptação real é também crime contra a 
administração da justiça. 

C) No art. 257 o C. p. qualifica o favorecimento sob as suas 
duas formas, pessoal (subtrahir o culpado á punição) e real (segurar os 
proventos do crime). Quando a assistência do favorecedor é prestada 
por interesse próprio, as penas são aggravadas. O art. 259 define a re
ceptação real (vêr o § 146 deste tratado). No art. 258 o legislador 
procurou combinar as duas figuras, definindo o crime denominado 
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III . — Segundo o arto 257 do C. p., dá-se fa-
vorecimento, quando alguém, depois da perpetração 
de um crime ou delicto, presta scientemente assis
tência ao autor ou cúmplice para subtrahil-o á 
punição ou para assegurar-lhe os proveitos resul
tantes do crime ou delicto. f) 

1.**—a) Assim o favorecimento suppõe primeira
mente a existência de um crime ou delicto. 

O favorecimento de uma contravenção só pode 
ser sujeito a penas pela legislação estadual nas ma
térias de sua competência; segundo o direito impe
rial, tal favorecimento é excepcionalmente punido 
nos termos do art. 22 da lei de 24 de Junho de 
1887 sobre o imposto do álcool. Mas só se pode 
admitíir a existência de um crime ou delicto, quando 
occorrem todas as respectivas circumstancias consti
tutivas. Sob este ponto de vista não se pode fazer 
distincção entre o favorecimento pessoal e o real. Por 
isso mesmo dá-se também favorecimento, quando o 
acto favorecido é um delicto, cujo processo depende 
de queixa e esta não foi apresentada (vêr o § 146). 

Como o favorecimento distingue-se justamente 
da cumplicidade em não concorrer com uma condição 
para o resultado, segue-se que, para dar-se favore
cimento, o acto do favorecido deve apresentar-se 

receptação pessoal, que se dá, quando alguém, por interesse próprio, se 
faz culpado de favorecimento, sendo o crime principal e precedente 
o desvio, o furto simples ou qualificado, o roubo ou algum dos crimes 
equiparados ao roubo. A receptação pessoal vem a ser assim um delicio 
duplamente qualificado. «O legislador, diz Merkel, não foi feliz na re
gulamentação da matéria. Separou cousas connexas e reunio cousas di
versas por sua natureza, e todas as particularidades das disposições 
legaes revelam falta de orientação sobre a carácteristicadàs diversas 
acções, de que trata o cap. 21 do C. p.» N. do trad. 

(') Vêr também o art. 149 da lei de 1 de Julho de 1869 sobre 
a união aduaneira. 
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como acabado, embora tenha ficado (") na phase de 
crime incompleto. 

O favorecedor deve agir dolosamente, isto é, deve 
saber que a pessoa a quem favorece commetteu um 
crime ou delicto no sentido da lei. A supposição 
errônea de que trata-se apenas de uma contravenção 
exclue consequentemente a criminalidade. 

h) O acto consiste em uma prestação de assis
tência (emprehendida em uma intenção duplamente 
determinada). Para a consummação é pois necessário 
que de facto a situação do culpado se torne mais 
favorável (cláusula semelhante ao «prestar assistên
cia» no lenocinio, § 107, II) , embora não se consiga 
o intuito. Conforme o fim que o delinqüente tem em 
vista, o favorecimento distingue-se em pessoal e real. 

2.° — Dá-se favorecimento pessoal, quando a 
intenção do favorecedor (equivalente a motivo) é 

{") Não é a consummação do crime, diz Greyer, o momento de
cisivo, segundo o qual deve-se verificar si é ainda possível a cumpli
cidade ou si só se pode dar favorecimento. Não raro dá-se a consum
mação do crime antes que o resultado intencionado pelo delinqüente e 
que constitue o facto delictuoso se lenha produzido, de sorte que a 
consummação formal «ainda não coincide com a consummação material». 
Quem concorre scientemente para esta não é favorecedor. Está neste 
caso aquelle que ajuda o ladrão a levar a cousa furtada, ou que 
impede a extincção do fogo posto. O mesmo deve-se dizer daquelle 
que, dado um crime continuo, contribue para a pratica continuada 
delle, por exemplo, para a manutenção de uma prisão, comquanto 
aqui já se dè a consummação formal do delicto ao tempo da cooperação. 
Pode pelo contrario o começo da actividade favoreccdora datar de uma 
epocha anterior á consummação do crime, a que se refere; a assistência 
não toma por isso o caracter de cumplicidade, si o criminoso nenhum 
conhecimento tem de taes medidas (por exemplo, de medidas tendentes 
a facilitar a fuga depois de commettido o delicto), ao passo que dá-se 
sempre cumplicidade, quando o favorecimento é promettido ao crimi
noso antes de terminar a acção delictuosa (antes que se dé delicium 
perfeeium). N. do trad. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



538 TEATADO DE DIBEITO PENAL 

subtraliir o culpado á punição, isto é, á condemna-
ção ou á execução da pena (embora a execução já 
tenha começado). E' indtfiferente que o favorecido 
tenha ou não conhecimento da actividade do favo-
recedor. Como actos de favorecimento, mencionare
mos os seguintes: occultar o autor do crime ou de-
licto; impedir a denuncia (^), apagar os vestígios do 
facto ou influenciar as testemunhas (*), induzir em 
erro a autoridade, tomar a culpa sobre si, dar falsas 
informações em um depoimento ou recurso de graça (''), 
facilitar a fuga, soltar o detido, cumprir a pena de 
prisão ou pagar a multa sob o nome do condem-
nado etc. Não se dá porém favorecimento, quando 
a importância da multa entra no patrimônio do con-
demnado, ou isto succede antes que o condemnado 
a pague (doação) ou depois de tel-a pago (resti
tuição) {') C). 

(') Que o facto de não dar denuncia, apezar da obrigação de 
dal-a, não é favorecimento, resulta do art. 139 do C. p. 

(*) Si o empenho de influenfiar testemunhas a favor do accusado 
não teve resultado, só se pode "admittir tentativa de favorecimento, 
visto como a situação do accusado não tornou-se mais favorável. 
Egualmente Frank, Z. 12.°, 319, v. Meyer, 307; Contra, Olshausen, 
i 267, 10, de accordo com as dec. do Trib. do Imp. de 13 de Fev. 
de 90, 20.°, 233 e de 28 de Jan. de 91, 21.'', 375. 

(6) Egualmente v. Meyer, 305. Conirà, Olsbausen, § 257, 19, 
com a opinião commum. 

(*) Confronto das opiniões em Beinhardt, Qeldstrafe, 59. Ac-
crescentem-se von der Decken, Z, 12, 97, e Eaff, Ist Zahlung einer 
Qeldstrafe für einen Andern Begünsiigung ? diss., 1892 (ambos ad-
mittem que em todos os casos dá-se favorecimento). Yêr também o 
§ 63, nota 2.\ 

(*) Subentende-se que a acção não constitua um outro delicto 
especialmente nomeado, como receptação, evasão de presos, falso teste
munho, perjúrio etc. — Com relação ao pagamento da multa, deve-se 
distinguir, diz Olshausen, três casos : doação para pagamento da multa, 
reembolso da multa paga e pagamento em nome do condemnado sem 
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O favorecimento da própria pessoa é isento de 
pena; mas o favorecimento de um cúmplice ou co-
autor pelo outro incide na lei (''). Segundo os prin
cípios estabelecidos no § 52, V, 3.°, a instigação de 
um terceiro para favorecer o instigador, e a assis
tência ao favorecimento por parte do favorecido são 
tão isentos de pena quanto o favorecimento da pró
pria pesso? (̂ ) (*). 

mandato deste. Nos dous primeiros casos não se dá favorecimento: a 
importância paga sae do patrimônio do condemnado e não é illegal a 
reparação do damno material, seja por uma precedente doação, seja 
por um resarcimento posterior. No 3.° caso porém ha favorecimento, 
quando o pagamento teve logar mediante engano da autoridade e por
tanto com violação do art. 271; pois por tal pagamento a multa não 
pode ser satisfeita e a assistência mesma vae de encontro ao direito. — 
Quanto ao pedido de graça, a questão do favorecimento é também 
muito controvertida. Trata-se de saber si a apresentação de um pedido 
de graça por parte de terceiro constitue favorecimento, quando o pedido 
se funda em dados scicntemente falsos. Segundp Olsliausen, a solução 
deve ser negativa, si se trata simplesmente de allegações falsas; por
quanto, assim como não ha em geral direito á verdade, também não 
tem a autoridade investida da attribuição de agraciar, a quem o pedido 
é apresentado, direito a que sejam verdadeiras as informações do peti-
cionario. A apresentação de tal pedido não pode pois ser considerada 
como illegal (neste sentido a opinião commum). Não assim quando o 
pedido de graça é acompanhado de documentos falsos e puniveis nos 
termos da lei penal, pois n'este caso dá-se uma assistência incompa-
tivel com o direito e que consiste em subtrahir o delinqüente á pu
nição. N. do trad. 

(') Vêr especialmente Nieland. 
(«) De accordo Binding, 1.°, 361, Geyer, 2.°, 153 e Z. 2°, 318, 

Hãlschner, 2.°, 882, Herzog, G- S, 34.°, 83, Kohler, 1.°, 117, v. Kries, 
Z., 7.°, 523,538, v. Meyer, 308, Schütze, 161 e outros. Contra, o Trib. do 
Irap. (como já d'antes o trib. sup. de Berlim) nas dec. de 7 de Abril 
de 81, á.0, 60, e 11 de Jun . de 83, 8.°, 866; v. Buri, G S, 29.°, 60, Ols-
hausen, g 257, 27, Waldthausen, G A, 29,393. Ver acima o 146, nota 3. 

(«) E' geralmente admittida a impunidade do auto-favorecimento. 
Discute-se porém si o autor de um crime ou o cúmplice em um chme 
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Dá-se favorecimento real, quando a intenção 
do favorecedor é assegurar ao culpado os proveitos 
do seu crime ou delicto. Como trata-se aqui de 
frustrar a reparação civil, e portanto de assegurar 
uma situação patrimonial contraria ao direito, de
ve-se entender, de um lado, que o proveito de que 
fala a lei é patrimonial, e, de outro lado, que tal 
proveito não basta, quando não impede a reparação 

pode fasser-se também culpado de favorecimento com relação ao mesmo 
crime. Na praxe a questão tem sido muitas vezes resolvida pela ne
gativa e neste sentido pronunciam-se Schwartze, F . Meyer, Bilnow 
etc. Este ultimo apoia-se sobretudo no 3.® ai. do art . 257 do C p. 
que pune como cumplicidade a promessa de favorecimento feita antes 
do crime para d'uhi concluir que não se- pode dar concurso de cum
plicidade e de favorecimento na bypothese acima âgurada. Si assim 
fora, a promessa feita anteriormente e rtjalisada pelo favorecimento 
posterior ao crime viria a ser menos rigorosamente punida contra a 
intenção do legislador do que o favorecimento prestado por um cúm
plice, mas sem tal promessa. Outros porém entendem que, sendo o 
favorecimento um crime independente com um objecto próprio, o não 
uma espécie de cumplicidade, não é duvidosa a possibilidade do con
curso, quando o autor favorece o co-autor ou o cúmplice ou é favo
recido por algum dos co-delinquentes. Em íaes casos, diz Geyer, é 
certo que, depois da pratica do delicto, prestou-se assistência a um 
outro culpado do crime e portanto dão-se as circumstancias constitu
tivas do favorecimento. Aparte a duvida sobre ser esse concurso real 
ou ideal, discute-se também sobre saber si o auctor do delicto pode ser 
culpado de favorecimento, porque instigou outrem a favorecel-o ou 
porque se fez cúmplice no favorecimento a sua própria pessoa. Bin-
ding resolve resolutamente a questão pela negativa, fundando-se no 
principio por elle estabelecido de que a pnna da instigaçSo é subsi
diaria á da autoria, e portanto não pode ser appiicada, quando a au
toria (como o auto-favorecimento) não é punida. V. Lisxt funda-se no 
mesmo principio: onde a lei não pune a autoria de certo facto não 
pode punir o autor como instigador ou cúmplice no mesmo facío, 
principio de que se encontra uma outra notável applicação no caso do 
suicídio. K. do trad. 
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(concerto do relógio subtrahidoj cura do cavallo 
furtado) Q . 

Concebendo e tratando a nossa legislação o í̂ x-
vorecimento como crime independente, íora mister 
uma disposição especial que fizesse depender de 
queixa o processo respectivo. Entretanto tendo-se 
em vista as disposições dos art. 63 e 247, ai. S, 
do C. p., o primeiro dos quaes chama sobretudo a 
attençâo, deve-se sustentar que, quando o processo 
do facto principal depende de queixa, o favoreci-
mento também só pode ser processado em virtude 
de queixa (®). O legislador cae assim em uma in-
consequencia que não cabe ao interprete fazer des-
apparecer. 

5." — A mesma inconsequencia repete-se nas 
disposições sobre as penas» Estas são: 

Multa até 600 marcos ou encarceramento até 
um anno. Si o autor prestou assistência no seú pró
prio interesse (^"j, encarceramento. A pena porém 
não pode ser mais gravCj quanto ao gênero ou ao 
grau do que aquella que a lei commina contra a 
acgão principal. 

O favorecimento é isento de pena (circumstancia 
justificativa pessoal), quando o autor ou o cúmplice 
favorecido immediata ou mediatamente é parente do 
favorecedor e a assistência tem por fim subtrahir 
o culpado á punição (art. 257, aL 2). 

O Isto é, o favorecimento real, assegurando ao delinqüente os 
proveitos do seu crime, devo consistir em actos que impeçam ou difi
cultem o restabelecimento da situação anterior. Não está neste caso o 
simples concerto do relógio ou a cura do cavallo que outrem furtara. 
N. do trad. 

(•) De accordo a opinião commum. Contra, especialmente 
Olshausen, l 259, 51. 

(W) Não mero proveito patrimonial; vêr acima o | 107, nota 8. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



542 TRATADO DE DIEEITO PENAL 

O favorecimento deve ser punido como cumpli
cidade por assistência, quando foi promettido antes 
da perpetração do crime ou do delicto (§ 52). Esta 
disposição tem também applicação aos parentes (ar
tigo 257, ai. 3.°). 

IV. — O favorecimento qualificado, que a lei 
(art. 258) denomina impropriamente receptação (tam
bém denominado receptação pessoal em contraposição 
á receptação real), dá-se quando o favorecimento 
(pessoal ou real) é prestado por interesse próprio e 
relaciona-se com certos crimes contra a propriedade 
(furto, roubo, furto e extorsão equiparados ao 
roubo). 

Penas: 1.° si o favorecido commetteu um furto 
simples ou um desvio, encarceramento; 2." si com
metteu um furto qualificado, um roubo ou um crime 
equiparado ao roubo, reclusão até 5 annos. Occor-
rendo circumstancias attenuantes, encarceramento 
por tempo não inferior a 3 mezes. 

A receptação é punivel, ainda que o receptador 
seja parente da pessoa favorecida. — O dolo en
volve a consciência de que se dá um dos alludidos 
crimes contra a propriedade. A tentativa só é pu
nivel na hypothese a que se refere o n. 2, e neste 
caso (§ 45, nota 8) a tentativa é possivel, logo 
que occorre a condição de punibiKdade, si a acção 
do favorecedor ficar incompleta ou não tiver re
sultado. 

Quanto á receptação habitual ou de profissão 
(art. 260), á receptação em segunda reincidência 
(art. 261), á perda dos direitos civicos e á vigi
lância policial, são também applicaveis á receptação 
pessoal as disposições da lei relativas á receptação 
real (§ 146). 
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§ 182. — III. Os outros delictos 
contra a administração da justiça 

LiTTEEATURA. — Ao n. I, Hálscliner, 2.°, 932. Ao 
n. II, V. Liszt, Fressrecht, § 46, 4 ; Hálschner, 2.', 854, 
bem como as obras indicadas no § 42, Ao n. III, Hálsch
ner, 2.», 852. Ao n. lY, Hálschner, 2.°, 855; Hess, JDie 
AnzeigepflieJd im Strafrecht (monographias sobre o direito 
penal do Seminário juridico da Universidade de Breslau, 
1, 2.* caderneta) 1892. 

I. — Violação do juramento é a infracção do
losa da segurança dada em juízo sob promessa ju
rada (C. do pr. civ., art. 101) ou da promessa que 
se contem em um juramento de «manifestação », 
(art. 162 do C. p.), nos casos em que o direito 
estadual ainda o admitte (segundo o C. do pr. civ. 
e a lei sobre fallencia o juramento de manifestação 
é prestado sob a forma assertoria, e não sob a forma 
promissória). Si o juramento de manifestação contem 
duas partes, uma assertoria e outra promissória, a 
violação de uma e outra só é possivel por actos 
diversos e independentes. Punida é somente a vio
lação dolosa do juramento, e não a culposa, com-
quanto esta ultima também seja possivel. Em outros 
casos que não os previstos no art. 169 do C. p., 
por exemplo, na violação do juramento que o funccio-
nario presta para assumir o exercício do cargo, a 
violação do juramento por si só não é punivel (*). 

Pena, encarceramento até 2 annos. 

(*) o delicio de que se trata suppôe um juramento pelo qual 
alguém tenha promettido o cumprimento de certo dever. A testemunha 
ou o perito juramentado antes de dado o depoimento ou o parecer 
viola, sem duvida, o seu juramento, quando o depoimento ou o parecer 
é scientemente falso; mas nestes dous casos o C. p. ali. equipara a 
violação do juramento ao perjúrio (art. 153). Como delicto distincto a 
violação do juramento é punivel, quando se trata do «juramento de 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



544 TEATIDO DE DIREITO PENAL 

II. — A publicação pela imprensa do acto de 
accusaçâo ou de outras peças officiaes de um pro
cesso criminal antes de terem sido publicadas em 
audiência publica ou de estar findo o processo (lei 
sobre a imprensa, art. 17). 

Penas, mulú até 1000 marcos ou detenção ou 
encarceramento até 6 mezes (lei sobre a imprensa, 
art. 18, n. 1). 

III.— Violação do dever de concorrer para a ad
ministração da justiça por parte daquelle que, tendo 
sido intimado como testemunha, jurado ou escabino, 
ou que, sendo legalmente obrigado a funccionar como 
perito, allega factos que não são verdadeiros para 
excusar-se. 

Pena: encarceramento até 2 mezes. 

garantia s ou do de « manifestação ». O primeiro é toda segurança pro-
mettida em juízo sob juramento. O segundo é o que presta quem faz 
declaração de bens existentes em seu poder. « O juramento de mani
festação, diz Berner, contem uma parte assertoria (que foram decla
rados todos os bens e nenhum se occultou) e uma parte promissória 
(que será fielmente declarado qualquer outro bem que o declarante 
souber pertencer ao patrimônio). O art. 162 só diz respeito á parte 
promissória; e si também a parte assertoria fôr offendida, será applí-
cavel o art. Iõ3 (perjúrio) conjunctamente com o art. 162 (isto é, 
dar-se-ha concurso real) u. V. Liszt observa que a actual legislação 
imperial só conhece o «juramento de manifestação» sob a forma asser
toria (vêr os art. 711, 769, 780 do C. do pr. cir. ali.), de sorte que 
tal juramento sob a forma promissória só será possivel nos casos em 
que a legislação estadual a permitta. Na hjpothese figurada por Berner, 
s dupla violação do juramento assertorio e promissório suppõe actos 
diversos e independentes, pois a parte assertoria seria offendida no acto 
do juramento, ao passo que a parte promissória só o poderia ser por 
um acto posterior. — Em todos os demais casos, a violação do jura
mento não é punivel. Assim a violação do juramento de um funccio-
nario publico não sujeita a penas, quando não acompanhada de uma 
acção por si punivel ou, pelo menos, de um crime de responsabilidade. 
N. do trad. 
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Esta disposição níío prejudica as penas de 
«ordem» applicaveis no ciso de não oomparecimento. 
A mesma observação procede a respeito da recusa 
de fazer declarações ou de confirmai as com iura-
mento (art. 138, ai. 3). Yer bimbem o § 58. III, 1. 

IV.—'Deixar de deminciar á autoridade ou d 
pessoa ameaçada e em temfo idil o projedo de certos 
crimes (^). Os crimes a que a lei se refere são a 
alta traição (C. p., art. 80 a 82, e não art. 83 a, 86), 
traição contra o paiz, o crime (e não o delicto) de 
moeda falsa, o assassinato, o rapto de homem, os 
crimes de perigo commum. A estes accrescem o 
crime previsto no art. 13 da lei de 9 de Julho de 
1884 sobre matérias explosivas (§ 155), e os 
crimes definidos nos arts. 1 a 3 da lei de 3 de 
Julho de 1893 sobre a violação de segredos mili
tares (art. 9 da mesma lei), O facto de não denun
ciar só é punivel, dados estes dois requisitos : a) -ter 
tido alguém conhecimento fidedigno do prqjecto, 
quando era possível prevenir a perpetração do crime; 
b) ter sido o crime perpetrado ou tentado (art. 139). 
O requisito sob b é condição de punibilidade no 
sentido explicado no § 43, III . Si o conhecimento 
do crime proveio de fonte fidedigna é circumstancia 
que deve ser apreciada snhjectivamente e não objecti-
vamente, isto é, sob o ponto de vista do omittente (^). 

(') Delicto punido segundo o diroito romano somente no par-
recidio e na moeda falsa (1. 2, D. 48, 9, I. O, § 1.», D. 48, 10), 
segundo as leis imperiaes do secu4o X V I na blasphemia e na moeda 
falsa, segundo a sciencia e a legislação do direito commum (direito 
bávaro de 1768) em todos os crimes graves. Ver também o C. p. 
mil., art. 60 (a omissão da denuncia como co-autoria), 77 e 104. 

(*) Egualmente a opinião commum, e especialmente Hess, 22, 
Olshausen, I 139, 3, Stenglcin, NG, 1179. Contra, v. Meyer, 847, 
Schütze, 287, nota 34. A favor da opinião manifestada no texto milita 

T. II 85 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



546 TRATADO DE DIREITO PENAI 

O dever de denunciar subsiste, quando a execução 
do crime já começou, mas não está ainda completa. 
No crime continuo (§ 54) o dever de denunciar, 
longe de cessar com a consummação jurídica do 
crime, subsiste emquánto este dura. Não assim nos 
crimes que criam um estado ou situação. Não ob
stante o art. 257, ai. 2, do C. p., são também 
obrigados a denunciar os parentes do aí^ente, bem 
como as pessoas isentas do dever de servir de tes
temunha • não, porém, as pessoas que tomam parte 
no crime projectado, como co-autores, instigadores 
ou auxiliares. A razão desta excepção apparente 
está no caracter subsidiário da disposição do art. 139 
relativamente ás disposições sobre a autoria e a 
cumplicidade (vêr o § 56, nota 3^). Só a omissão 
dolosa, e não a culposa, é punivel (^). 

Pena: encarceramento. 

V,—As leis barbaras germânicas (especialmente 
a lex scãica) reconheciam um grande numero de 
delictos aprocessuaes», que ás mais das vezes eram 
punidos com a multa simples. Nas fontes da edade 
média posterior encontram-se também numerosas 
comminações penaes que pertencem á mesma cate
goria, e hoje inteiramente^ antiquadas. No direito 
commum representa papel importante a violação da 
promessa jurada de não vingar-se {Urphedehruch, 

também a redac(;ão mais clara da lei sobre matérias explosivas («obtém 
conhecimento de um modo fidedigno»). 

(') A razão decisiva está em que não se compadeceria com o 
caracter subsidiário do art. 139 punir a autoria e a cumplicidade so
mente no commettimento doloso, e a omissão de denuncia também no 
comraettimento culposo. Esta doutrina tom contra si, é certo, a opi
nião commum (especialmante Hess, 43. e Olshausen, § 189, 12), que a 
5.* edição deste tratado seguia. Correctamente Binding, Normen, 2.°, 
499, nota 720, Geyer, 2.', 154, 
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urfeãa de non ulciscendo), violação a que o art. 108 
da Carolina impunha as penas do perjúrio. Muito 
menos severamente era punida a violação da «pro
messa de não voltar» {Urfeda de non redeundó), a 
simples violação do banimento. Encontra-se ainda 
hoje o seu ultimo representante na comminaçâo do 
art. 361 do C. p. n. 2 (§ 65). O «fazer-se justiça 
por autoridade própria» nâo é hoje punido (§ 19). 

§ 183.—Crimes e delictos contra a adminis
tração de negócios militares 

LiTTEEATURA.—Os tratados de direito publico e de 
direito administrativo, John, HH, 39, 301; Hâlschner, 
29, 989.—Ao n. VI, Hâlschner, 29, 849; Bokemeyer, 
Archiv für 'òffentUches Becht, 89, 147.~Ao n. VII, VIII e 
XI; Kleinfeller, NG, 470, 466 e 487.—Ao n. XI, v. Liszt, 
Pressrecht, § 46, 2, e as obras indicadas no § 42. 

I.—O álliciamento (art. 141), isto é, o facto 
de angariar um allemão para o serviço de uma po
tência estrangeira ou de levar um allemão a alli-
ciadores de uma potência estrangeira (^). 

O álliciamento figura como oífensa aos direitos 
soberanos do Estado em matéria militar. O atten-
tado contra a liberdade individual passa <!ompleta-
mente para o segundo plano; nisto está a difíerença 
entre este crime e o plagium müitare do direito 
commum (§ 98), e o rapto de homem definido no 
art. 234 do C. p. 

Pena, encarceramento de 3 mezes até 3 aiinos. 
A tentativa é punivel. 

(*) A palavra álliciamento designa a resolução dolosa de outrem 
e nada tem de commum com a pratica do facto como profissão (ou 
negocio) Incorrectamente Olshaiisen, § 141, 2. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



548 TRATABO DE DIREITO PENAL 

I I . — Induzir dolosamente um soldado allemfio 
n, desertar ou favorecer a, sua deserção (art. 141) (^). 

Segundo o art. 69 do C. p. mil, deserção é a 
ausência não autorizada na intenção de subtrahir^se 
permanentemente quem se ausenta á obrigação legal 
ou contractual de servir. A deserção consiste pois 
na ausência e com este facto consumma-se. A' retirada 
para outro logar eqüivale completamente a occultação 
no mesmo logar (por exemplo, esconder-se o desertor 
na casa da amante, em uma pedreira, etc) . Que a 
deserção seja crime continuo é asserção de todo 
ponto errônea (^). Por isso o facto de facilitar a 
deserção (cumplicidade e não favorecimento) só é 
possivel, emquanto esta não é delicto consummado, e 
portanto emquanto o desertor não consumma a fuga 
por elle projectada do logar do serviço para outro, 
onde, pelo menos provisoriamente, esteja a salvo de 
apprehensão. O facto de facilitar pôde consistir na 
instrucção ministrada ao militar antes da deserção 
sobre os passos a dar posteriormente. 

O legislador considera o facto de induzir á 

(*) Têr os art. 60 e seg. do C. p. mil. e a este respeito Hecker 
169, bem como adeante o g 202. Sobre a deserção (^herializ) na edade 
medi», vêr Waitz, 4.°, 575, Osenbrügen, Alam. Strafreeht, 399 (também 
o Espelho da Saxonia, 1.°, 40). 

(*) De accordo Bcrner, 406, Merkel, 404, bem como a dec. do 
Trib. do Imp. de 1 de Pev. de 82, 6.?, 7. Contra, Binding, 1°, 543,. 
nota 10, Geyer, 2.», 162, Olshausen, § 141, 3. Duvidoso v. Meyer, 857. 
O. caso é diverso segundo o C. p. mil., art. 76 (Hecker 135), mas 
esta disposição é estranha ao C. p. imp. {") 

(') Segundo a decisão cit. do Trib. do Imp., «a deserção não 
é crime continuo, consumma-se com a ausência illegal, e desde então 
não se pôde mais conceber uma instigação para semelhante crime». 
Segundo o art. 76 do C. p. mil., a deserção e pelo contrario crime 
continuo, porque a prescripção da acçâo começa a correr do dia em 
que, sem a deserção, terminaria o tempo do serviço imposto por lei ou 
pelo qual o desertor se engajara. N. do trad. 
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deserção e de facüital-a como delicto independente. 
Este seu pensamento já se revela materialmente em 
ter elle evitado as expressões teclinicas — instigaçEo 
e cumplicidade por assistência. Deste presupposto 
segue-se necessariamente que a criminalidade do facto 
em questão é completamente independente de ura 
acto qualquer, seja consummado, seja somente tentado, 
por parte Taquelle que se trata de induzir a fugir 
ou cuja deserção se quer facilitar. 

Penas, as declaradas sob o n. 1. A tentativa 
é punivel. 

III . — A inhabüitaçâo dolosa para o desem
penho do serviço militar, quer a pessoa mesma obri
gada ao serviço militar tenha-se mutilado, ou inha-
bilitado ée outro modo, quer a inhabilitação pro
venha de acto de terceiro, a pedido do interessado 
(art. 142). Neste ultimo caso tanto o individuo 
obrigado ao serviço como o terceiro que o inhabilita 
figuram como autores. Por outras palavras, a lei não 
admitte aqui por excepção (§ 28, III , 1) uma in
terrupção da relação causai, comquanto o terceiro, 
que intervém como causa intermediária, tenha con
sciência do valor causai de sua acção. 

Não se exige uma absoluta inaptidão, basta que 
o agente, depois do facto, não seja mais tão apto 
em relação ao modo e á extensão quanto dantes. 

O delicto consumma-se com o acto (mutilação etc.) 
No mesmo momento começa a correr a prescripção. 
Esta pôde pois consummar-se, antes que tenha logar 
a apresentação do individuo ao serviço e com ella 
o reconhecimento da inhabilidação. 

Penas, encarceramento por tempo não inferior H 
um anno e facultativamente perda dos direitos ci-
vicos (*). 

(*) Vêr também o G. p. mil., art. 81 e a este respeito Hecker, 
178, e adeautc o l 202. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



560 TRATADO DE DIBEÍTO PEKAL 

IV. — O emprego de meios tendentes a induzir 
em erro (embora não adequados) na intenção de sub-
trahir-se o agente, no todo ou em parte, á obrigação 
do serviço militar (art. 143) (̂ ). Entre esses meios 
figuram a simulação, a suppressão ou a alteração de 
factos (no sentido explicado no § 138, nota 1), e as 
simples mentiras somente quando incidem em uma 
destas idéias. 

Penas, encarceramento e facultativamente perda 
dos direitos civicos. 

As mesmas penas têm applicação aos cúmplices 
(instigadores e auxiliares), art. 143, ai. 2. Abre-se 
assim uma excepção, que mal se justifica, ao prin
cipio (§ 51 j nota 6), segundo o qual a pena do 
cúmplice por assistência deve ser medida nos limites 
da escala penal reduzida. 

V. — Emigração ojfemiva da obrigação do ser-
viço militar (^). 

1." — Emigrar o indivíduo obrigado ao serviço 

(3) Delicto qualificado pela primeira vez em 1855 na legislação 
penal da Prússia. 

(*) Todo allemão é obrigado ao serviço militar (Const. imp., 
art. 57). A obrigação começa aos 17 annos de edade completos e pro-
longu-sd até os 45 annos completos (ordenança mil. de 28 de Setembro 
de 1875, I , g 4, e lei de 11 de Fevereiro de 1888 concernente ás mo
dificações do serviço militar obrigado). Todo indivíduo obrigado ao 
serviço militar é sujeito ao recrutamento desde o 1." de Janeiro do 
anno em que completa 20 annos de edade (lei mil., art. 10, ordenança 
mil. 5 20) C). 

(") Wehrpflicht é o dever legal de prestar o serviço militar, 
dever que incumbe em geral ao allemão e que deve ser prestado pes. 
soalniente. Dos 17 até os 45 annos todo allemão a quem este dever 
incumbe pertence ao Landsturtn. O serviço activo porém só começa 
aos 20 annos (mediante sorteio dentre os obrigados ao serviço) e dura 
três annos. O serviço inactivo distingue-se em Reserve e Lanisturm, 
A<luelle (reserva propriamente dita, Landwehr, Seewehr, Ersatzreserve) 
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militar com violação de uma ordem especial decre
tada pelo Imperador e publicada em tempo de guerra 
ou de perigo de guerra (art. 140, n. 3). 

Penas, encarceramento até 2 annos e facultati
vamente multa até 3.000 marcos. A tentativa é 
punivel. 

2." — Deixar sem permissão o território fe-
cleral o individuo obrigado ao serviço militar na 
intenção (equivalente a motivo) (') de não entrar 
no serviço do exercito ou da marinha (no serviço 
activo ou na reserva), bem como permanecer fora 
do território federal na mesma intenção, depois de 
ter attingido a edade em que começa a obrigação 
do serviço activo militar (art. 140, n. 1). 

Penas, multa de 150 até 3.000 marcos ou en
carceramento de um mez até um anno. A tentativa 
é punivel. 

3." — Emigrar, sem permissão, o ofl&cial da 
reserva ou o medico da reserva, que tenha a cate
goria de official (C. p., art. 140, n. 2; disposição 
repetida na lei militar do Império de 2 de Março 
de 1874, art. 60, n. 2.) 

Penas, multa até 3.000 marcos ou detenção ou 
encarceramento até 6 mezes. A tentativa é punivel. 

Em todos os três casos podem "os bens do ac-
cusado ser seqüestrados até á concurrencia da somma 
que o juiz jiügar necessária para garantir a multa 
mais elevada que possa ser pronunciada, bem como 
as custas do processo (C. p., art. 140, ai. 3). 

dura regularmoute até os 39 Muni>s. Assim vúlitdrpjiicliíig e wehr-
pJUchüg não são expressões idênticas; emprega-se aquella denominavãu 
para designar dentre as pessoas sujeitas ao dever militar as que podem 
ser recrutadas para o serviço activo. N. do trad. 

(̂ ) Egualmente a dec. do Trib. do Imp. do !.• de Nov. de 
84, 11.», 880; Contra, Binding, Normen, 2." 597, Geyer, 2.», 161, 
Bãlschner, 2.», 981, v. Meyer, 854, nota 7, Olshausen, g 140, 2. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



552 TEATADO DE DIBJSITO PENAL 

Nos três casos do art. 140 opera-se a consum-
mação com a emigração on xr ícbinrdono do território 
federal; no segundo caso do n. 2 (permanecer fora 
do territorro federal), o delicto consumma-se, logo que 
o indivíduo attinge a edade em que deve prestar o 
serviço militar activo. Si neste ultima caso dá-se 
indubitavelmente um crime continuo, o mesmo de
ve-se admittir, apezar da letra em contrario, a re
speito dos outros casos, que são mais graves. A pres-
scripção sü começa a correr da terminação da obri
gação de servir ou da volta ao território federal. 

O autor deve ser allemão no momento do íacto; 
é indiííerente a sua nacionalidade ao tempo do pro
cesso. Desviam-se deste principio os tratados deno
minados Bancroft celebrados entre os Estados-Unidos 
da America do Norte, de um lado, e a Federação 
da Allemanha do Norte (a 22 de Fevereiro de 1868), 
bem como a Ba viera, o Wurttemberg^ Baden e Hesse 
de outro lado. Segundo esses tratados, o allemão natu-
ralisado nos Estados-Unidos, voltando á Allemanha, 
só pode ser ahi responsabilisado em razão de de-
lictos piaticados antes de sua emigração, e não em 
razão de acção delictuosa resultante do facto mesmo 
da emigração. 

4." — a) Emigração não autorisada de um re
servista licenciado ou de um licenciado alistado no 
Landwehr ou no Seewehr do 1.*" bando ou apello; 
b) emigração de um indivíduo alistado no Landwehr 
ou S'eeivehr do 2,° bando ou apello, sem prévio aviso 
ú autoridade militar (C. p., art. 360, n. 3; confrontar 
cora a lei militar do Império de 2 de Maio de 1874, 
art. 69, n. 8, e a lei de 11 de Fevereiro de 1888^ 
art. 4, 11 e 19) (<=). 

(«) o subdito allemão não pôde renunciar a sna qualidade de 
«idadão por um acto unilateral, fa;s-se mister que o Estado renuncie 
taíiibem o vinculo que ii si o piendc {Entlassung aua dem Staaiaver-
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Pena, multa até 150 marcos ou detenção (®). 
VI.—Em seguimento immediato aos delictos 

de que temos tratado (definidos nos arts. 140, 141, 
142 e 143), o C. p. commina penas, no art. 144, 
contra quem fizer negocio (§ 45, I I I , 2) de induzir 
allemães a emigrar, simulando factos, enganando-os 
scientemente com informações inexaetas ou empre
gando outxos meios artificiosos. 

Com eíFeito, é esta a coUocação que melhor 
corresponde tanto á historia como á direcção do 
delicto em questão, cuja origem deve-se procurar no 
plagium müüare. Do mesmo modo que o alliciamento 
— e com este o reuniapa o direito austríaco de 1787 
6 o Allg. Lanarecht, art. 143 (ahi como caso de alta 
traição) — o induzimento figurava nos cod. territo-
riaes do século XIX como um cerceamento das 

hand). Esse acto de renuncia pode ter por fim a emigração para outro 
Estado allemão ou para o estrangeiro. No primeiro caso a demissão 
deve ser concedida, desde que o cidadão prove ter adquirido a qualidade 
de membro de um outro Estado allenmo. No segundo caso pode ser 
recusada ou somente concedida mediante determinadas condições a certas 
pessoas que se acham ligadas ao Império ou aos Estados por deveres 
especiaes (serviço militar, emprego publico). Incondicionalmente deve 
ser recusada aos militares da activa. À outras pessoas que, comqiianto 
não se sthem no serviço activo, têm ainda de preencher um Wehr-
pflicht, só pôde ser concedida nestas condições: 1.° aos sujeitos ao 
Wehrpflieht que ainda não foram recrutados (dos 17 aos 45 annos), 

em virtude de um att^tado da denominada Kreisersatzkomtnission 
de que o siippíicante não quer emigrar simplesmente na intenção de 
8ubtrahir>8e ao serviço militar; 2.** aos alistados na reserva lato semni 
com o consentimento da autoridade militar, segundo as distincçõss 
fdtas no texto, a que esta nota se refere. N. do trad. 

(̂ ) Sobre o processo nos cases 1 a 4, vêr o C. do pr. p . art. 
470 e 476. Vêr também as contravenções de que tratam a lei militar 
do Imp. de 2 de Maio de 1874, art. 83 e a lei imp. de 11 de Feve
reiro de 1888, concernente ás modiâcações do serviço militar, art. 11 « 
26j c uiAíi Kleinfellcr, N G, 477. 
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forças militares do Estado. Comquanto esta con
cepção ache-se actualmente abandonada e cessasse 
o parentesco com o alliciamento, não soífre duvida 
que o delicto definido no art. 144 do C. p. dirige-se 
antes de tudo, não contra interesses privados, mas 
contra interesses públicos (')* 

Pena: encarceramento até 2 annos. 
VIL—Infracções das disposições decretadas ez-vi 

da lei de 13 de Junho de 1873 sobre as contri
buições de guerra e relativas á declaração e apre
sentação de cavallos para o exame preliminar, o 
exame definitivo ou á leva (art. 127 da lei) (̂ ). 

Pena: multa até 150 marcos. 
VIII.—Infracções da lei de 21 de Dezembro 

de 1871 concernente ás limitações da propriedade 
immovel no raio das fortalezas (art. 32). 

Penas: multas até 15 ou 150 marcos. 
IX.—A lei de 19 de Junho de 1883 sobre os 

portos militares pune as infracções respectivas com 

(8) De accordo no essencial Hãlschner, 2.°, 849, e especialmente 
Lôning, 130. Contra, Merkel, 850, v. Meyer, 785. No século XVIII 
(ver, por exemplo, o edicto de Frederico Guilherme 1." de 1721) 
intuições econômicas contribuíram também para a punição do induzi-
mento á emigração. O art. 144 tem por base a ordenança prussiana 
de 20 de Janeiro de 1820. Si conjunctamente com o art. 140 do C. p. 
está também em vigor a lei prussiana de 7 de Maio de 1853 concer
nente á expedição de emigrantes, deve-se, pelo menos, considerar como 
extremamente duvidoso. Pela afirmativa incidentemente a dec. do 
Trib. do Imp. de 27 de Nov. de 85, 13.°, 81. Pela negativa muito 
positivamente Andréa, Z, 12.°, 564. 

(') Para prover o exercito de cavallos, o art. 26 desta lei 
impõe a todos os donos de cavallos (com as excepções abi mencio
nadas) a obrigação de entregarem á autoridade militar, mediante 
indemnisação do valor fixado por peritos, segundo os preços do tempo 
de paz, os cavallos considerados idôneos para o serviço militar. 
;N< do trad. 
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penas próprias da contravenção (arts. 2 e 4 da 

lei), n 
X.—Levantar ou publicar, sem autorisação, 

planos de fortaleza ou de outras obras de fortifi-
cação (C. p.j art. 360, n. 1). A lei só protege as 
fortificações do paiz. Ver o § 170, nota 1.*. 

Pena: multa até 150 marcos ou detenção. E' 
permittido o confisco dos planos, quer pertençam ou 
não ao condemnado. 

XI.—Fazer publicações (pela imprensa) concer
nentes a movimentos de tropas ou a meios de defesa 
em tempo de guerra ou de perigo de guerra, apezar 
de publicada a ordem prohibitiva do chanceller do 
Império (lei sobre a imprensa, art. 15). Também 
aqui trata-se somente da protecção do Império da 
AUemanha. 

Pena: multa até 1000 marcos ou detenção, ou 
encarceramento até 6 mezes (lei sobre a imprensa, 
art. 18, n. 1). 

XII.—Do não implemento de contractos de 
fornecimento concluidos com a autoridade publica 
para satisfação das necessidades do exercito ou da 
marinha em tempo de guerra (C. p., art. 329) já 
tratámos em outro logar por connexidade de ma
téria (§ 153). 

X m . — Segundo o art. 4 da lei de 28 de Maio 
de 1894 concernente «á protecção dos pombos-correios 
e ao emprego desses pombos em tempo de guerra», 
pôde ser decretado, em caso de guerra, por uma 
ordenança imperial, que o emprego de pombos para 
a transmissão de noticias, sem o consentimento das 
autoridades militares, será punido com a pena de 
encarceramento não excedente a três mezes. 

{}") Kleinfeller, NG, 487. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 184.-~Acçôes puniveis contra a fiscalisação 
da imprensa pelo Estado. De l idos rela
t ivos à policia da imprensa. 

LiTTEEATUBA. — Ver o § 42; acerescentar Jolly, 
W V., 2.°, 300 ; KiilemanQ, Soniuldenwcraíie, 240 ; Meves, 
G A., 39.°, 16 ; Klõppel, Das Eeiclispressrecht (exposição 
scientifica áe accordo com a lei e a praxe, tendo-se em 
attenção as necessidades praticas da applicaj^o do direito), 
Leipsig, 1894. 

Fonte: a lei sobre a imprensa de 7 de Maio de 1874. 

I.— Violação da obrigação de mencionar, em 
cada impresso, o nome e a residência do impressor 
e do edictor (ou do autor ou autor-edictor, quando 
a publicação é feita sem intermediário), e bem assim 
offensa da obrigação de declarar, em cada periódico, 
o nome e a residência do redactor responsável, que 
tenha as qualidades exigidas pela lei (art. 6 a 8) : 

1.% por meio de declarações scientemente falsas 
18, n. 2) —> e neste caso o edictor de um 

periódico é responsável, quando deixa que se indique 
falsamente alguém como redactor; 

2,*, ou por outro modo (art. 19, n. 1). 
Penas: no caso sob o n. 1, multa até 1.000 

marcos ou detenção ou encarceramento até 6 mezes; 
no caso sob o n. 2.'', multa até 150 marcos ou 
detenção. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DELICTOS RELATIYOS 1 POLICIA DA IMPRENSA 557 

II.— Violação da obrigação de entregar um 
exemplar de cada numero de um periódico, logo 
que comece a distribuição ou a expedição (art. 9). 

Penas: as mesmas declaradas sob os números 
1 e 2 (art. 19, n. 2). 

III.— Violação da obrigação de inserir avisos 
officiaes nos periódicos (art. 10) (^). 

Penab: as mesmas declaradas sob os números 
1 e 2 (art. 19, n. 3). O processo depende de 
queixa. 

No caso de condemnação — e também no caso 
de absolvição, por ter o accusado que recusou ille-
galmente a inserção procedido de boa fé — a sentença 
deve ordenar que se faça a inserção do íirtigo en
viado á redacção no primeiro numero seguinte (art. 
19, n. 3). 

IV.— Violação dá obrigação imposta ao re-
dactor responsável de um periódico de inserir, a 
pedido do interessado, e sem interpolações ou sup-
pressões, as rectificaçôes de factos que tenha pu
blicado (art. 11) C»). 

Penas : as mesmas declaradas sob os números 
1 e 2 (art. 19 n. 3). O processo depende de queixa. 
Tem applicação a disposição mencionada sob o nu
mero I I I a respeito da inserção obrigada. 

V. — Distribuição de periódicos estrangeiros 
com violação da ordem prohibitiva do chanceller do 

(») o redactor responsável de um periódico, que aceita annun-
cios, é obrigado a publicar os avisos que Ibe tenham sido trassmit-
tidos pela autoridade mediante pagamento dos pregos usuaes em um 
dos doiá números immediatos da folha (art. 10 da lei). N. do trad. 

(") ITma vez que, accrescenta a lei, a rectificação seja assignada 
por quem a envia, não incorra em lei penal e se limite a declarar 
factos. N. do trad. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



558 TRATADO DE DIREITO PEITAZ. 

Império baseada no art. 14 da lei sobre a im
prensa (*). 

Penas : as mesmas declaradas sob o numero I, 1 
(art. 18, n. 1). 

YI.— Distribuição dolosa ou reimpressão de 
impressos seqüestrados (art. 28). 

Penas: multa até 150 marcos ou encarcera-
mento até 6 mezes. 

O art. 22 da lei sobre a imprensa fixa um 
praso especial para a prescripção dos delictos de 
imprensa (§77, I). 

(") Si no decurso de um anno forem certos niimeros de um 
periódico estrangeiro condemnados por duas yezes em virtude dos 
arts. 14 e 42 do C. p., pôde o chanceller do Império, dentro de dois 
mezes depois que a ultima sentença passar em julgado, prohibir a 
ultenor distribuição desse periódico por tempo não excedente a dois 
annos (art. 14 da lei). N. dõ trad. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 

§ 185. — Transgressões relativas ao direito 
de associação 

LiTTEEATURA.—Th. Mommsen, JDe coUegüs et sodaliciu 
ant. Bom., 1843; Merkel, H St, 2.», 845; Hayser, Mono-
graphias, 1873; Hálschner, 2.", 502; Mascher, Das Ver-
mmmlungs- und Vereinsrecht DeidseManãs, 2 ed., 1892 ; 
Jolly, W V., 2% 6t>6; Kalemann, Sozialdemocratie, 221 
fcom uma excellente synthese)— sobre o direito de asso
c i a ^ e de reanião na Prússia, Delins, 1891; Gaspar, 
1894. 

I. — Segundo o direito romano posterior, fa
zia-se mister o consentimento da autoridade para a 
fundação de associações. O facto de tomar alguém 
parte em uma associação não permittida era punido 
como crimen eztraordmaríum ÇD. 47, 22). As fontes 
da edade media allemã cedo comminaram penas 
(cap. de 779) contra as sociedades prohibidas {^^il-
doniaj. O numero das comminações penaes augmentou 
com o florescimento das cidades e o fortalecimento 
do poder publico (^). Segundo o direito commum 
(Engau e outros), dissolvia-se o coUegium iUiciíum 
e puniam-se os respectivos membros com penas ar
bitrarias. O Allff. Landrechty art. 185, sujeitou a 

(̂ ) Esp. da Saz., 2, 1, direito municipal de Bamberg,art. 
Osenbrüggen, Alam. Strafrecht, 401j John, Strafreeht in Norddeutaeh 
land, 187. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



660 TaATABO DE BIREIT© PENAL 

penas as sociedades secretas. Como a vida politica 
dos governados reanimou-se sob a influencia da re
volução franceza, e, de outro lado, dispertaram-se 
as apprehensões dos governos ante as conseqüências 
desse movimento, as disposições das leis estaduaes 
contra a coparticipaeão em sociedades não permit= 
tidas tomaram-se mais numerosas e mais rigorosas. 
Assim o edicto prussiano de 20 de Outubro de 1798 
prohibio todas as sociedades secretos. A legislação 
da confederação germânica seguio o mesmo caminho : 
uma resolução federal de 20 de Setembro de 1819 
prohibio todas as sociedades de estudantes; uma 
outra de 5 de Julho de 1832 estendeu a prohibição 
a todas as sociedades políticas em geral. Depois que 
a lei de 1848 sobre os direitos fundamentaes dos 
allemaes reconheceu expressamente e em geral o 
direito de associação, foi elle admittído, embora me
diante certas restricções, na maior parte das cartas 
constitucionaes da Allemanha, e a resolução federal 
de 13 de Julho de 1854, que tentou de novo intro
duzir limitações, não foi publicada em alguns Es
tados, e em outros não tardou em ser abandonada. 
A constituição do Império, art. 4, E. 16, sujeitou á 
inspecção do Império e incluío na competência de 
sua legislação «as disposições sobre a imprensa e o 
direito de associação ». Mas deste direito — si pre
scindirmos das comminações do C. p. imp. —• a legis
lação imperial não tem feito uso até o presente. 

II. —- O C. p. imp. sujeita a penas o facto de 
tomar alguém parte era sociedades que sejam peri
gosas em razão de sua constituição ou dos seus fins 
e occupações. Por sociedade devemos entender toda 
agremiação que em virtude de sua constituição e da 
subordinação dos seus membros (organisação) pro-
segue fins communs. Neste caso não está uma so-' 
ciedade livre de convivas, como não um partido 
político, cujos membros- se achem somente ligados 
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pelo accordo das opiniões. A expressão «tomar parte» 
designa a qualidade de sócio, a qual pôde ser reco
nhecida não só em yirtuàe de uma admissão formal 
(titulo de sócio, pagamento da contribuição, çtc.) 
como também em razão de uma admissão meramente 
de facto. A lei qualifica semente o facto de tomar 
parte; os fundadores de uma sociedade não podem 
pois ser punidos, quando não são membros delia (^). 

1.° — Tomar parte em uma sociedade, cuja 
existência, organisação ou fins derem ser occultos 
ao governo, ou cujos membros obrigam-se a obedecer 
a cbefes desconhecidos ou & obedecer incondicional
mente a chefes conhecidos (art. 128). Nâo é necea» 
sario que a manutenção do segredo seja imposta ex
pressamente; também não é necessário que de facto 
o segredo tenha, sido guardado,- uma ve^ qu© tal 
seja o intuito. As lojas maçonicas e as ordens reli
giosas (jesuítas) incidem na lei, como qualquer outr^ 
associação, desde que se dêm estes requisitos (é es
pecialmente a obediência absoluta). 

Penas : contra os membros, encarceramento até 
ô me^es; contra os fundadores e os directores en
carceramento de um mez até um anno. Contra func-
cionarios públicos pede ser pronunciada a perda da 
capacidade para o exercicio de cargos públicos pelo 
tempo de um até 5 annos. 

2.® -— Tomar parte em sociedade que tenha por 
um dos seus fins ou por uma. de suas occupaç3@s 
impedir ou paralysar por meios illegaes (ainda que 
não puniveis) a execução de leis ou de medidas to
madas pela administração publica (art. 129). 

<8) Egmlmente O. Meyer, 8S4, Ol^auses, | 1 ^ . Omk^, & 
à^, do Trlb. do Imp. do 1.° de Maio de 8i, 6.°, 21l>. A tkvm ã& 
áúMtnna do testo millta também o »H. 17 da lei sobre os aocáalislâs, 
que expre8same&t@ distiague a qualidade de soslo e a aotíTidaide @so° 
dda no intei^se da sociedade. 

. 'È. u so 
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Penas: contra os membros, encarceramento até 
um anno; contra os fundadores e directores da so
ciedade, encarceramento de 3 mezes até 2 annos. 
Contra os funccionarios públicos pôde ser pronun
ciada a perda da capacidade para o exercicio de 
cargos públicos pelo tempo de um até 5 annos. 
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§ 186.— AcçÕes puhiveis contra a policia de 
segurança 

LiTTEKATDBA.— Sobte a questão dos remédios se
cretos, Frank, 7, 8.', 51; Eahts, HSt, 3.% 725. 

I.— A legislação imperial incluio entre as con
travenções uma serie de infracções pertencentes a 
esta categoria, as quaes todas têm caracter pura
mente policial e bem podiam ter sido deixadas á 
regulamentação local. Entram neste numero as vio
lações daquellas disposições que são tomadas para 
o fim de proteger-se a vida, o patrimônio e de um 
modo muito geral a ordem publica. Uma discri
minação precisa em relação ás demais contravenções 
policiaes não é possivel nem imperiosamente re
clamada. 

II.— Como pertencentes a este grupo mencio
naremos as seguintes contravenções: 

Art. 361, n. 9, do C. p. (ver o § 37, nota 2."). 
Incorre na pena de detenção quem deixar de des
viar meninos ou outras pessoas, que estejam sob o 
seu poder e inspecção e com as quaes conviva, da 
pratica de furtos, ou de infracções das leis adu
aneiras ou fiscaes, ou das leis concernentes á pro-
tecção das florestas, searas, caça ou pesca. Esta 
disposição não prejudica a responsabilidade pelas 
multas ou outras prestações pecuniárias que caiba 
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ao autor. Em vez de detenção, pôde ser imposte, 
uma multa até 150 marcos. 

Pertencem outrosim ao mesmo grupo as contra
venções definidas nos arts. 366, ns. 2 a 10, 366 a, 
367, ns. 2 a 6, e 8 a 15, 367 n. 5 a (accrescen-
tado pela lei de 13 de Maio de 1871), 368, ns. 1 
a 9, 369, ns. 1 a 3. Destas disposições basta-nos 
destacar uma, cuja modificação ou substiti".ção tem 
sido varias vezes pedida nestes últimos tempos. 
Segundo o art. 367, n. 3, é punido com multa até 
150 marcos ou com detenção quem, sem autorisação 
da policia, preparar, tiver á venda, vender ou de 
outro modo passar a outrem venenos ou medica
mentos, cujo commercio não é livre. Assim a legis
lação imperial não sujeita a penas a venda ou o 
annuncio de «remédios secretos». Consideram-se 
como taes aquelles, cuja composição e preparo não 
são declarados nem conhecidos das pharmacopéas 
do Estado. A legislação estadual não pôde sujeitar 
a penas a venda de taes remédios (em razão da 
lei sobre a industria e da ordenança de 4 de Janeiro 
de 1875), mas somente o respectivo annuncio Ç-). 
E' desejável uma regulamentação por lei imperial. 

O DeTe-se pois considerar como ainda vigente o art. 86 da 
lei franceza de 21 de Germinal, anno XI. Neste sentido a dec. do 
Trib. do Imp. de 21 e 28 de Nov. de 87, 16.», 359. 
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§ 187.— Acções puniveis contra a polícia 
sanitária 

LiTTBEATUEA. — Wahlberg, opusculos, 3.', 293 ; 
Hãlsdmer, 2.% 677 ; os tratados de direito administratiTO. 
Goschkarsten, Die Gesetzgebung betreffenã dm Gemnã-
heitswesen im Deuischen Beich, 1888; "Wiener, Banãbuch der 
MeãizineUgesetzgébung ães DeuXachen Eeichs, 2." v., 1883-
1887.— Ao n. 11, Wengler, Die ViehãetiehengeêeúsgébuTig 
DeuischUnãs, 1881 ; Damann, W V., 2o *, 809 ; Stenglein, 
ÍT G., 403 — Ao Do m , Bapmnnd, Dm BeiehHmp/gesetZj 
1889; Herbst, G A., 40% 273; Kleinfeller, "N G., 313.— 
Ao n. IV, Hermes, W V., 2.», 329; B. Loning, H St, 
5.», 882 ; Stenglein, If G., 544; 

A legislação imperial procurou garantir a obser
vância das disposições concernentes á sanidade, 
quer decretadas pelo Império em virtiade do art. 4 
n. 15 da Constituição imp.," quer pelos Estados, 
comminando penas em parte muito rigorosas. 

A este grupo pertencem: 
I.—»As violações das disposições relativas á 

prevenção de epidemias (art. 327), ãm quaes já 
tratámos acima como crime de perigo commum 
(§ 151). 

II.— As violações das disposições qm® têm por 
fim prevenir a introducção ou a prop@,gaçfio d^ 
epizootias. 

1.** A sciente violação das medidas de isola» 
mento ou de vigilância, ou sobre prohibições de 
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importação tomadas pela autoridade competente 
(art. 328), das quaes também já tratámos no § 151. 

2." A lei de 21 de Maio de 1878 concernente 
ás infracções das prohibições decretadas para o fim 
de prevenir-se a peste bovina, assignala um caso 
especial, comminando penas superiores e em parte 
ampliando as circumstancias constitutivas do facto, 
de sorte que o art. 328 do C. p. só tem applicação 
subsidiariamente. 

a) Infringir scientemente as disposições re-
strixjtivas ou prohibitivas da importação de rumi
nantes vivos decretadas em virtude da lei de 7 de 
Abril de 1869 (art. 1). Penas : encarceramento de 
um mez até 2 annos. A tentativa é puniyel (ao 
passo que não o é, segundo o art. 328 do C. p.). 
A acção consiste na importação contraria ao preceito 
prohibitivo (̂ ). O conhecimento da prohibição é ne
cessário para a punibiUdade do facto. A acquisição 
para o fim de importação é acto preparatório isento 
de pena i^). 

h) O caso é qualificado (art. 2), quando o 
agente commette a infracção na intenção (equiva
lente a motivo) de obter para si ou para outrem 
um lucro pecuniário (não necessariamente illegal; 
§ 160, notas 5 ,e 6), ou de causar damno a outrem 
(não necessariamente ao patrimônio de outrem). 
Penas: reclusão até 5 annos ou encarceramento por 
tempo não inferior a seis mezes. 

c) Infracção culposa das disposições restrictivas 
ou prohibitivas a que se refere a letra a (o art. 328 
do C. p. só qualifica a infracção commettida scien
temente). Penas: multa até 600 marcos ou encar
ceramento até 3 mezes (art 3 da lei). Com relação 

(1) A' autoria e á complicidade têm applicação os princípios 
geraes. Inteiramente confuso Stenglein, 404. 

(*) Incorrectamente Stenglein, 406. 
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ás pessoas, cujo domicilio ou residência habitual não 
distar mais de 15 kilometros da fronteira, ou que 
fizerem profissão de negociar com taes animaes, pre-
sumir-se-ha culposa a ignorância da prohibição, salvo 
si provarem que, sem culpa sua e em razão de cir-
cumstancias especiaes, não puderam ter conhecimento 
das medidas prohibitivas (§ 35, nota 2.*) 

d) Pi em conseqüência da infracção, o gado f5r 
atacado do mal, o agente incorrerá no caso a em 
encarceramento por tempo não inferior a 3 mezes, 
no caso ò em encerramento até 10 annos, no caso c 
em multa até 1.000 marcos ou encarceramento até 
um anno. 

3.* — Falta de exacção no desempenho da obri
gação de desinfecção que incumbe ás administrações 
de vias-ferreas por occasião do transporte de gado. 
Segundo o art. 5 da lei de 15 de Fevereiro de 1876, 
as pessoas a quem incumbe, em razão do seu em
prego ou de um mandato, ordenar, executar ou fis-
calisar a desinfecção, incorrem em multa até 1.000 
marcos e, si em conseqüência da falta de exacção o 
gado ÍÔT atacado do mal, em multa até 3.000 marcos 
ou encarceramento até um anno. 

4." — A lei de 23 dç Junho de 1880, modifi
cada pela lei do 1.** de Maio de 1894 (servio-lhe de 
modelo a lei prussiana de 25 de Junho de 1875), 
concernente á prevenção e á suppressão de epizootias 
(exceptuada a peste bovina) contém uma serie de 
disposições, cujas infracções são punidas com penas 
próprias da contravenção quando não incorram em 
penas superiores nos termos das leis em vigor. A 
importância da lei com relação ao art. 328 do C. p. 
está em que o conhecimento das medidas decretadas 
não é circumstancia elementar do facto, e conse
quentemente incide também na lei a ignorância cul
posa. A exclusão da peste bovina, que ao legislador 
aprouve fazer, tem esta conseqüência: as transgres-
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soes das medidas decretadas contra a peste bovina, que 
não forem restricções ou prohibições da importação, 
só podem ser punidas, quando scientemente com-
mettidas. 

m . — As violações da lei imperial de 8 de 
Abril de 1874 concernente á vaccinação, quando 
commettidas pelos pães, pães de creação, tutores, 
directores de escola, bem como por quem vaccinar 
§em autorisação, sujeitam a penas próprias da con
travenção. Penas próprias do delicto (multa até 600 
marcos ou encarceramento até 3 mezes) recaem sobre 
quem se houver culposamente na operação da vac-
cina (I 41, 1). 

IV. — A lei imperial de 3 de Julho de 1883 
concernente á prevenção e á suppressão da phylo-
xera, lei decretada para a execução da convenção 
internacional de 3 de Novembro de 1881, pune as 
infracções respectivas com multa até 150 marcos ou 
detenção. 

V. — Outras comminações penaes de que, por 
connexidade de matéria, já tratámos em outros lo-
gares ou com que ainda nos occuparemos, dizem 
também respeito, no todo ou em parte, á policia 
sanitária. Taes são algumas comminações da lei 
sobre os yiveres (§ 156), varias disposições sobre a 
policia dos costumes (§ 188) e a policia industrial 
(§190) e prescripções relativas á das construcções etc. 
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§ 188. — Acções puniveis contra a policia 
dos costumes 

LiTTEBATüRA.. — Ao D. I, Kiauss, H Q., 2?, 407; 
Münsterbei^, W V., 19, 191; congresso de Boma sobre 
prisô^ (1885) 1?, 507, 2?, 558, com informações oopi<^as; 
Kõhne, Z, 99 282; Bennecke, 369, 553 j-Eotering, G A., 
322, 349, 123; Fuld, G S., 369; 553; Benedikt Z, 119, 
710; Stelling, Ueber das Umherssiehen <ãe LünÂslreicher, 
1891; Lentner, Bettdtmfvg umd Bt^JteUbtirug, 1892; Bertecb, 
Veber LanãUreieherei i&nã Betlel, 1894^ Sidiart^ Z, 139; 1. 
Os trabalhos da TJniSiO Internacional de dimto penal de 
Paris, 1893. — Ao n. II, motivos do projecto de nma lei 
imperial de 1881 e 1892; v. Oettingen, Moralstalist^, 3? 
ed.; Bar, Der Alcohólismus etc., 1878; o mesmo, Dtâ Trunh-
swM unã ihre Abwéhr, 1890; Martins, Der Kampf gegen 
AXkóholnmsbrauch, 1884; Kranss, H G., 29, 401; Fuld, 6. 
S., 40.", 401. Trabalhos do 199 e 209 congr. dos jnr. alle-
mães; congreirao de 3. Petersbnrgo sobre prisões (1890; 
especialmente os relatórios de Heinxe e Y. l i l i^ thal) . 
A legislação ^trangêira é indicada no appénso ao pro
jecto alleiD^ de 1892. Indicações litterarias no H St, 
4.% 1155. — Ao n. IV, Kranss, H G^ 2.% 404, v. Oettin
gen, MoràUtati^ik; Stnrsberg, Die FrogUtution und ihre 
Bekãmpfiaiff, 2> ed., 1887; S^mâlder, Die Bestrajung unà 
pciizeüiehe BehancUung der çewerbamãsgigen JJnzueht, 1892; 
Caxlier, Lea deux ^otíitvUons, 1887; Barre, G A, 40.°, 
127; Eenk, H St, 5.», 295; Z., 13.% 110; Taraowsky, 
FrostUution und Ábolüiomsmw, 1890, projecto de nma lei 
imperial de 29 de Fevereiro de 1892 (lei H«Lnze). — Ao 
n. V, exx>osiç&o completa de v. Hippel, Die Tierquãlerei 
in der Gresetzgebung ães In • und Atialíoides, 1891; Scholl, Z., 
13.% 279; Kôhler, G S., 47.», 32; lEÉíegenzer, Tiereihik, 
e x p o s i ^ sobre as relações moraes e jnridicas entre o 
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11 

homem e o animal, 1894. — Ao n. VI, v., Lilienthal, H. 
II, Unfug; Frank, G A, 34.', 145, G A, 36^', 267, G A, 
38.», 413 ; V. Bar, G\S, 40.', 429; Leuthold, W V., 2.», 
645; Gillischwski, G A., 39.°, 129; Haeke, Der grohe 
TJnfug, 1892; Eotering, Fahrlassigkeit, 62; Kukutsch, Grober 
Unfug, uma aprecia^^o opportuna, 1892. — Ao n. Vil, 
Leuthold, W V., 2.°, 278. — Ao n. VHI, Müller, W 
V., 2.», 467. 

I. — O art. 361, n. 3 e 4, do C. p. pune com 
a pena de detenção a vagabundagem e a mendici-
dade. A detenção pôde ser acompanhada de trabalho 
forçado (§ 62, II , 4), bem como a sentença pôde 
pôr o condemnado á disposição da policia superior 
(art. 362). O que caracterisa essencialmente a va
gabundagem é o facto de vaguear-se, mendigando, 
de um logar para outro. Não está pois neste caso 
o vadio das grandes cidades (*). Como culpados de 
mendicidade são punidos os que mendigam, mandam 
ou induzem meninos a mendigar, ou não desviam 
da mendicidade pessoas que, Se achem sujeitas ao 
seu poder ou vigilância e com as quaes convivam 
sob o mesmo tecto. Mendigar é invocar a compaixão 
publica, e com isto o acto se consumma, embora 
não se siga o resultado desejado. Diflferente do facto 
de mendigar para si ou para outrem é o de fazer 
coUecta para pessoas estranhas. 

(•>) A lei, diz Olshausen (§ 361, 1) qualifica o vaguear, e este 
deve ser de um logar para outro; não basta pois o percorrer uma 
grande cidade, como o est& indicando o vocábulo landatreiehen. Além 
disso, a vagabundagem, que aliás não é incompatível com a posse de 
um domicilio, deve ser um vaguear á custa alheia e como meio de 
vida. £ ' portanto um delicto que pertence á categoria dos denomi
nados a delictos collectivos » e reúne era si todos os caracteres dos de-
lictos por habito e de profissão. — O nosso direito (art. 399 do 
C. p. braz.) não qualifica propriamente o vaguear, mas o vadiar, isto 
é, o «deixar alguém de exercitar profissão, officio oü qualquer mister 
em que ganhe a vida, não possuindo meio de subsistência e domicilio 
certo em que habite». N. do trad. 
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Não é possível lutar eflficazmente contra estes 
dous delictos congêneres sem, de um lado, propor
cionar-se trabalho aos que o procuram (estações de 
alimentação, colônias de trabalhadores, escriptorios 
para a indicação de trabalho) e, de oulro lado, sem 
penas de longa duração appíicaveis aos mendigos e 
aos vagabundos incorrigiveis C*). 

C) Desde 1870 tem-se desenvolvido na A.llemanha diversas 
instituicções destinadas a individuos realmente necessitados e errantes á 
procura de trabalho, tendo-se em vista distinguil-os dos mendigos e 
dos vagabundos para proteger os primeiros e deixar os segundos á 
perseguição da policia. A' parte a assistência dos pobres de data muito 
anterior, figuram entre essas instituições: a) as estações de alimentação 
{Naiuralverpflegstaüonen), onde fornece-se alimentação, em troca de 
trabalho, a trabalhadores errantes e assim habilitam-se os que o pro
curam a seguir viagem, mantendo-se ao mesmo tempo severamente a 
prohibição da mendicidade. O agasalho é por tempo limitado e exi
gem-se papeis que attestem a identidade da pessoa. Em 1887 existiam 
na Prússia 917 estações deste gênero, b) Colônias de trabalhadores 
(Arbeitercolonien) destinadas á recepção de pessoas aptas para o tra
balho, mas provisoriamente desoccupadas; também ahi o trabalho é 
condição do agasalho. £m 1889 existiam 20 colônias na AUemanha. 
Elias formam uma vasta associação (particular), a cuja frente está uma 
directoria central com sede em Berlim, cabendo a administração de 
cada colônia a um comitê local. A principal occupação é a agricultura, 
c) Escriptorios para a indicação dé trabalho (Arbeiianachweis). Fre
qüentemente ligados ás mencionadas instituições e muitas vezes sós, 
esses escriptorios servem de intermediários entre a offerta e a procura 
de trabalho. — Taes instituições porém, diz Rumpelt (St. "W.,6, 963), 
não dispensam o Estado de lançar mão de medidas policiaes. Si já em 
tempo de paz a mendicidade occasiona nas cidades o furto, nos campos 
o roubo e a extorção, a vagabundagem nos dias de commoção apre
senta-se sempre como um elemento predisposto a violências e á des
truição. Em face desse perigo o Estado deve ter apparelhadas as suas 
armas. A única pena accommodada, efficaz e sensível para os mendigos 
é coagil-os a um trabalho duro e duradouro. Tal é também o voto do 
congresso sobre as prisões, reunido em Boma em 1885: a que 1' indigent 
qui, malgré cette assistence ainsi leglée, se livre au ragabondage et 
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II. — A lei commina a mesma pena nos quatro 
seguintes casos entre si connexos: 

1.̂  — Nella incorrem os que se dão ao jogo, 
á embriaguez ou á ociosidade de modo a cahir 
(justamente por esse procedimento) em um estado 
ÜH que, para a própria sustentação ou para a sus
tentação das pessoas, cuja alimentação lhes incumba, 
se faça mister auxilio estranho por intermédio da 
autoridade (art. 361, n. 5). 

2.° — Os que, recebendo soccorros da assistên
cia publica; recusarem, por indolência, dar execução 
aos trabalhos proporcionados ás suas forças de que 
a autoridade os incumbir (art. 361, n. 7). 

3."— Os que, tendo perdido a sua pousada 
ordinária, não obtiverem outra no praso fixado pela 
autoridade, salvo justificando que para este fim fize
ram todas as diligencias necessárias (art. 361, n. 8). 

4." — Os que, estando em condições de poder 
sustentar as pessoas, cuja alimentação lhes incumbe, 
esquivam-se ao cumprimento deste dever, apezar de 
intimados pela autoridade competente, de modo que 
se faça mister auxilio estranho por intermédio da 
autoridade (art. 361, n. 10, accrescentado ao C. p. 
pelo art. 2 da lei de 12 de Março de 1894, con
cernente á modificação da lei sobre o domicilio de 
assistência e á reforma complementar do cod.). 

Não se encontram pois disposições especiaes 
na legislação imperial contra a embriaguez (̂ ). Os 

tombe soas le coap de Ia Io!, soit puoi sévèrement par des t̂ ravaux 
obligatoires dans des maisons de travail.» N. do trad. 

(>) Sobre o C. p. mil. ver Hecker, 290, e adeante o | 202, XI, 
6. A lei sobre gente do mar pune aquellê que se embriaga, estando 
no serviço do navio. As leis imperiaes e territoriaes desde o século XYI 
até o século XYIII continham numerosas comminações contra a Int £m° 
perança e a embriaguez. 
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projectos de 1881 e 1892 nao tiveram seguimento. 
Seria desejável: 1.° a punição de quem se embriaga 
e no estado de embriaguez pratica uma acçâo pu-
nivel (isto é, a punição da embriaguez como deliçto 
sui ffenem); 2." uma rigorosa aggravação da reinci
dência, dados os mesmos requisitos; B." a custodia 
dos ebrios habituaes em asylos especiaes, podendo 
a detenção tornar-se perpetua, quando isto se fizesse 
mister e depois de declarada a interdicção; 4." a 
probibição da venda a rete-lbo de bebidas alcoólicas 
a pessoas jovens ou já embriagadas, bem como aos 
ebrios. Seria pelo contrario completamente errôneo 
pretender modificar os principies geraes sobre a im
putabilidade. 

IIL—Em 16 de Abril de 1887 foi assignado 
em Haya pelos plenipotenciarios do Império da 
Allemardia, da Bélgica, da Dinamarca,, da França, 
da Inglaterra e da Hollanda o tratado internacional 
para «a suppréssão do trafico de aguardente no 
alto mar entre os pescadores do mar do Norte ». 
Tendo a França recusado ratificar o tratado, os 
plenipotenciarios dos outros Estados resolveram, na 
conferência de 14 de Fevereiro de 1893, que elle 
fosse executado sem a França. A 11 de Abril teve 
logar a troca das ratificações. Seis semanas depois 
o tratado entrou em vigor. 

Dentre as disposições estipuladas devem ser 
mencionadas neste logar as seguintes: 

1.% o art. 2 do tratado prohibe: 
a) a venda de bebidas espirituosas a pessoas 

que se achem a bordo de um barco de pesca ou 
que pertençam a um barco de pesca; 

ò) a venda de ditas bebidas por parte de taes 
pessoas; 

c) a troca de ditas bebidas por quaesquer 
objectos, e nomeadamente por productos da pesca, 
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apparelhos de pesca ou objectos próprios para a 
esquipação de navio. 

2° O direito de vender a pescadores (exce-
pção feita de bebidas espirituosas) provisões de 
bocca e outros objectos que sirvam para o uso 
delles depende de uma concessão por parte do Es
tado, a que o navio pertence. Os navios que gosa-
rem dessa concessão devem trazer um distinctivo 
especial. 

3.** As potências contractantes obrigaram-se a 
decretar as necessárias comminações penaes para a 
observância das disposições do tratado. 

Deste dever desempenhou-se o Império da 
Allemanha, promulgando a lei de 4 de Março de 
1894, segundo a qual as infracções dos arts. 2 e 3 
do tratado que acima mencionamos sob os ns. 1 e 2, 
quando commettidas no alto mar, são punidas com 
multa não excedente a 600 marcos ou encarcera-
mento até 6 mezes (art. 1). As comminações penaes 
são também applicaveis (art. 2) ás infracções com
mettidas nas águas territoriaes allemães do mar do 
Norte, qualquer que seja a nacionalidade do navio 
ou barco. 

IV.— Uma rigorosa vigilância da prostituição, 
emquanto devermos considerar impossível extirpal-a, 
é imperiosamente exigida no interesse tanto da po
licia dos costumes como da policia sanitária. Importa 
também não perder de vista a ligação entre a libi-
dinagem de profissão e os criminosos. A severa 
vigilância das prostitutas localisadas e sujeitas á 
inspecção, e a implacável perseguição das meretrizes 
de rua ou clandestinas são as medidas que melhor 
corresponderiam ás circumstancias actuaes, e que 
tornariam dispensáveis disposições especiaes contra 
os rufiães. Poderia então deixar de ser punida como 
lenoçinio a loçŝ ção de casas a prostitutas. Tal era. 
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pelo menos em parte, o ponto de vista do projecto 
de 1892 (lei Heinze). Até aqui a legislação imperial 
(texto de 1876) não tem tomado também nesta 
matéria mais do que meias medidas. 

No art. 361, n. 6, o C. p. pune com a pena 
de detenção as mulheres que, estando sujeitas á 
fiscalisação dã policia por fazerem profissão da 
prostituição, violarem as prescripções poHciaes de
cretadas a bem da segurança da saúde, da ordem 
ou da decência publica, ou que fizerem profissão 
da prostituição, sem estarem sujeitas a tal fisca-
lisação. A detenção pôde ser acompanhada de tra
balho forçado (§ 62, II , 4), e a sentença con-
demnatoria pôde ordenar que a ré fique á disposição 
da policia superior (§ 65, I I ) . 

V.— 1.** A crueldade para com os animaes 
(que a Inglaterra já punia no século XVIII, e 
que na AUemanha só em 1838 foi pela primeira 
vez expressamente prevista pela Saxonia) é punida 
pela legislação imperial, não—e com razão —como 
reconhecimento de que os animaes tenham direitos 
(«protecção dos animaes»), mas como offensa ao 
sentimento moral da população. O art. 360, n. 13, 
do C. p. commina multa não excedente a 150 marcos 
ou detenção contra quem de publico ou de modo a 
causar escândalo atormentar perversamente ou mal
tratar brutalmente animaes. O tormento que resulta 
de experiências em animaes vivos, especialmente a 
vivisecção, quando praticado a bem da sciencia e 
segundo os seus preceitos por pessoas competentes, 
como exercício de profissão juridicamente reconhe
cida, nao sujeita a penas. Mas, dado que excedidos 
sejam os liinites traçados pelo fim da investigação 
scientifica, tal facto só é punivel, segundo a re-
dacçãò actual do art. 360, n. 13, do C. p., quando 
praticado publicamente ou de modo a causar escân
dalo. Cumpre examinar si este? dois requisitos não 
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poderiam ser supprimidos, aggravandò-se ao mesmo 
tempo a pena (̂ ). 

2.°, Bevemos também mencionar aqui que as 
infracções da lei de 22 de Março de 1888 concer
nente á protecção dos pássaros (*), e as infracções 
das medidas decretadas pelo Èundesrat ex-vi da 
mesma lei são punidas com penas próprias da contra
venção. 

Trata-se, em substancia, 1." do facLo de tirar 
ou destruir ninhos, ovos ou avesinhas, 2.* da ca
ptura em massa, 3.** da caça em tempo prohibido. 
Nas mesmas penas incorre aquelle que deixa de 
desviar da pratica de taes actos meninos ou outras 
pessoas que estejam sujeitas a seu poder ou vigi
lância e com as quaes conviva (art. 6). 

VI. — Desordem grave. Incorre na pena de
clarada sob o n. V, 1, aquelle que, indevidamente, 
fizer barulho que perturbe a tranquillidade publica 
ou causar uma desordem grave (art. 360, n. 11). 
Esta disposição, tirada do Aii^. Landrechi, art. 183 
(ou de uma ordenança prussiana de 17 de Agosto 
de 1835) tem por fim proteger o publico (a idéia 
contraria é também aqui um circulo limitado de 
pessoas) contra actos dolosos e próprios a causar 
um incommodo immediato. E' muito discutido o que 
se deve entender por « desordem grave ». Para que 
o art. 360, n. 11, não se converta em uma dispo
sição subsidiaria que comprehenda tudo, faz-se mister 

(*) A lei ingleza de 1876 (eruüty io animais aet, 89 e 40, 
Vict. c, 77) restringio consideravelmente as experiências scientiflcas 
sobre finimaes. Entretanto esta lei não é mais efficaz do que a inspe-
cção por parte dos ministérios da instruc<^ publica na AUem&nha. 
O bom senso do povo allemão saberá defender o interesse da livre 
investigação contra as exigências excessivas de um sentimentalismo 
exaltado.— Plenamente de accordo von Hippel. 

(') Eleinfellér, N. O., 573. Edição do texto de Heinz, 1888. 
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uma limitação que aliás nSo resulta da idéia de « des
ordem» (ver o § 116) nem do qualiíicafivo «grave». 
Como a lei equipara á «desordem grave » o « baru
lho que perturba a tranquillidade publica», a limi
tação pôde ser encontrada na direcção do ^cto contra 
a a ordem publica externa». Neste caso estaria o 
facto de dar-se causa a um ajuntamento de pessoas 
nas ruas (mediante pregão ou affixaçuo de noticias 
inquietadoras, exposições, procissões, gritos de fogo 
etc); mas não estariam o hoycott C), annuncios pela 
imprensa etc. (*). E' inútil dizer que tanto o barulho 
como a desordem podem ser causados por meio do 
emprego de instrumentos vivos (cães etc) . 

VII . — Não observância da hora policial. 
Incorre em multa não excedente a 15 marcos 

aquelle que permanece, além da hora determinada 
pela policia, em uma taverna ou lugar de diverti-

(*) A jurisprudência — também a do Trib. do Imp. nas dec. 
de 17 de Maio de 87, 16, 98, 3 de .lunho de 89, 19.0, 294— vae 
muito longe. De accordo no essencial Berner, 672, Frank, Gillischewski, 
Hacke, v. Meyer, 10, 20, Olshausen § 380, n. 11, e especialmente 
V. Bar. 

(') O meio de combate denominado boycott deriva o seu nome 
do ingiez Charla Cunningham Boycott, agente de lord Erne, que na 
Irlanda provocou contra si o ódio da landleague e a interdicção por 
esta lançada contra elle. O systema propagou-se na America e n» Eu
ropa. "&& Allemanha «entende-se por boycott, diz M. Heckel (Stw., 
• . sapl., 252), a interdicção lançada contra um industrial pela asso
ciação dos operários, interdicção que oxclue do commercio os productos 
do industrial 'perseguido. A medida é pois dirigida não tanto contra o 
industrial odiado ou contra um grupo de industriaes, quanto contra 
as suas mercadorias. Desfarte os industriaes devem ficar arruinados, 
e nenhum operário pôde entrar em qualquer relação com os interdictos 
sem incorrer também na interdicção. O hoyeotíianno serve para com
pletar e reforçar as greves e para submetter o capital ás exigências do 
trabalho». N. do trad. 

T. II 37 
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mento publico, apeizar de advertido pelo dono do 
estabelecimento ou pelo seu representante, ou por 
um agente policial. 

O dono do estabelecimento, que tolera a pre
sença de freguezes em hora prohibida, incorre em 
multa não excedente a 60 marcos ou detenção até 
14 dias (art. 365). 

VIII. — As infracções das prescripç^es (esta-
duaes) decretadas para a protecção da guarda dos 
domingos e dias de festa são punidas com multa 
até 60 marcos ou detenção até 14 dias (art. 366, 
n. 1). 
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§ 189. — Acções puniveis 
contra as moedas e os bancos dò Império 

LíTTEEATTJBA. — Hâlschner, 2.», 976; Kleinfeller, K 
G. 247; Steinglein, N. G., 205. 

I, — Segundo o art. 13 da lei sobre moedas 
de 9 de Julho de 1873 compete ao Bundesrat fixar 
o valor, além do qual não podem ser offerecidas e 
dadas em pagamento moedas estrangeiras de ouro e 
prata, bem como prohibir a circulação de moedas 
estrangeiras. 

As infracções das prescripções decretadas pelo 
Bundesrat, quando praticadas por habito ou como 
profissão (§ 55), são punidas com multa até 150 
marcos ou detenção até 6 semanas. 

I I . —• Da attribuição que lhe foi conferida pela 
constituição federal para legislar sobre bancos, o 
o Império fez apenas uso a respeito das notas dos 
bancos de emissão. Das disposições da lei de 14 de 
Março de 1875 sobre bancos interessam-nos as se
guintes : 

1." — E' prohibida a emissão não autorisada de 
notas bancarias ou de outros títulos ao portador e 
sem juros (neste numero comprehende-se também a 
emissão de notas bancarias de valor inferior a 100 
marcos). Art. 55. 

Penas : multa equivalente ao decuplo da impor-
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tancia dos títulos emittidos. A multa não pode ser 
inferior a 5.000 marcos. 

2.° — Segundo o art. 43- da lei as notas de um 
banco que, ao tempo da publicação da mesma lei, 
achava-se no goso do direito de emissão, não podem 
servir para pagamento fóra do Estado que lhe con
cedera tal faculdade. Esta prohibição comprehende 
também a troca das notas por outras, ou por moedas 
ou papel-moeda. 

As infracções são punidas nos termos do art. 56 
com multa até 150 marcos. 

3.° -— Notas de bancos estrangeiros ou outros 
títulos ao portador e sem juros, emittidos por estran
geiros ou por corporações ou sociedades estrangeiras, 
não podem servir para pagamento no território do 
Império, quando seu valor é indicado, exclusiva
mente ou não, em moeda do Império ou de um dos 
Estados da Allemanha (art. 11).. 

Penas t multa de 50 até 5.000 marcos. Si a 
infracção é praticada como profissão, o infractor 
incorre, além da multa, em encarceramento até um 
anno (art. 57). A tentativa é punivel. 

4.° •— Aos bancos de emissão é prohibido : aj 
aceitar letras dé cambio; bj comprar ou vender a 
prazo, por conta própria ou alheia, mercadorias ou 
títulos que tenham cotação, bem como constituir-se 
garantes de taes operações. 

Os membros da directoria, que infringirem esta 
disposição, incorrem em multa até 5.000 marcos 
(art. 68). 

5.** — Os bancos que, ao tempo da promulgação 
da lei, achavam-se no goso do direito de emissão, 
não podem, fóra dos limites do Estado, que lhes 
concedeu essa faculdade, eíFectuar por sua conta 
operações bancarias por meio de filiaes ou de agentes, 
bem como não podem, como sócios, ter parte em 
estabelecimentos bancários (art. 42). 
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Por infracção desta disposição os directores do 
estabelecimento filial, os agentes e os sócios do banco 
e os membros da respectiva directoria são punidos 
com multa até 5.000 marcos, 

6.° — Expor scientemente de um modo falso 
ou incompleto a situação do banco nas publicações 
que a lei exige (no art. 8). 

Penas (contra ôs membros da directoria) : en-
carceramento até 3 mezes (art. 56, n. 1). 

7.° — Organisar inexactamente os balanços exi
gidos no art. 10, resultando d'ahi indicar-se, como 
total da circulação das notas sujeito ao imposto, uma 
somma inferior á somma real (art. 59, n. 1). 

Penas (contra os membros da directoria) : multa 
equivalente ao decuplo do imposto defraudado, não 
podendo ser a multa inferior a 500 marcos. 

8."— Na mesma pena (minimo o decuplo da 
emissão illicita) incorrem as mesmas pessoas, quando 
o banco emitte mais notas do que lhe é permittido 
fazer, ou quando a corporação, autorisada a emittir 
titulos ao portador e sem juros, excede o limite da 
autorisação (art. 59, n. 3). 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI.-ACÇÔES PUNIVCIS CONTRA A POUCIA 
INDUSTRIAL 

§ 190.—I. Infracções da lei sobjre a industria 

LiTTEBATUBÁ. — Os commentaríos á lei sobre a in
dustria, Meves, Die Strafbesiimmwngen, der Gewerbeordnung 
na Gesetzgébung de Bezold, 3?, 1; Knlemann Der Arbei-
terschutz sonst und jezt in DeuiscMand und im Avsland; Seuf-
fert StG, 45, Landmann, HSt, 1? 41; Appelins, N. G., 713. 

Fontes : a lei sobre a industria de 21 de Junho 
de 1869 (novo texto, segundo a lei do 1." de Julho 
de 1893), modificada pela lei do 1.° de Junho de 
1891. Por esta ultima lei «rprotectora dos operários» as 
disposições da lei sobre a industria foram desen
volvidas no sentido da mensagem imperial de 17 de 
Novembro de 1890 para o fim de impedir-se a explo
ração dos operários industriaes (ou pelo menos de al
gumas de suas classes) pelos patrões> regular-se a 
vida, a saúde, a moralidade e a educação dos operários 
e pôr-se sob a fiscalisação do Estado os contractos re
lativos ao trabalho (ordem do trabalho na^ fabricas). 

I. — Nos arts. 143 a 153 (prescindindo-se do 
caso de constrangimento de que já tratámos no § 99, V) 
a lei sobre a industria sujeita a penas os seguintes 
factos: 

1." — Violar o industrial (art. 115) a obrigação 
que lhe incumbe de pagar o salário dos seus ope
rários em dinheiro é em moeda corrente dp tmr 
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perio (art. 146, n. 1, prohibição do «systema da troca» 
ou do pagamento do operário em mercadorias). Se
gundo o axt. 115, não podem os industriaes creditar 
mercadorias aos seus operários; mas podem fornecer-
lhes ou proporcionar-lhes viveres pelo preço da ac-
quisição, medicamentos e assistência medica, o alo
jamento e o goso da terra, mediante o aluguel ou a 
renda que for de uso no logar, o combustivel, a luz, 
o sustento ordinário, bem como os instrumentos e os 
materiaes necessários ao trabalho de que estejam in
cumbidos, levando em conta o valor de taes prestações 
na occasião do pagamento do salário. As violações dos 
preceitos relativos ao pagamento do salário e aos 
descontos (art. 115 a, «cnão nas hospedarias e nas 
tavemas» etc.), bem como á retenção do salário 
(art. 119 a) são punidas nos termos do 148 n. 13. 

2." — Violar as disposições dos arts. 135, 136 
e 137 ou as disposições que forem decretadas em 
virtude do art. 139 e 139 a, sobre o emprego de 
menores e de mulheres nas fabricas (art. 142, n. 2); 
violar as disposições dos arts. 41 a, 55 a, 105 ò 
até y sobre o descanso nos domingos e dias de 
festa (art. 146 a) ; violar as prescripções relativas 
á manutenção da decência e dos bons costumes 
(art. 120 a até e, art. 147, n, 4 ) ; impedir que os 
operários menores de 18 annos (art. 120) freqüentem 
as escolas de aperfeiçoamento (art. 150, n. 4 ) ; ex
plorar uma üabriça, onde não exista regulamento 
sobre o trabalho (art. 134 a), ou nãò observar as 
ordens da autoridade (art. 134 )̂ sobre a substituição 
ou as modificações de tal regulamento (art. 147, n. 5); 
não cumprir o dever (arts. 134 e e g) de submetter 
á autoridade dito regulamento (art. 148, n. 12). 

3.° — Violar a prohibição (art. 56, n. 6) de 
offerecer-se á venda, em commercio ambulante, ma
térias—explosivas, especialmente fogos de artificio, 
pólvora e dynamite (art. 146, n. 4) ; -explorar por 
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conta própria uma industria sedentária^ que não 
possa ser iniciada sem autorisação especial da po
licia (concessão, approvação, nomeação), bem como 
abrir um estabelecimento industrial que, para ser 
explorado, precise de autorisação com relação á si
tuação ou ás condições do local ou ás condíições de 
installação, antes de obtida a necessária autorisação 
(art. 147, ns. 1 e 2) Ç). 

4.° — Intitular-se indevidamente medico (cirur
gião, oculista, parteiro, dentista, veterinário) ou 
usar de titulo análogo, pelo qual quem delle usa 
faça crer ser pessoa examinada pertencente ao corpo 
medico (art. 147, n. 3). 

5.° — Iniciar uma industria sedentária sem 
fazer as declarações que a lei exige (art. 148, n. 1); 
deixar de communicar o começo ou a cessação de 
uma agencia de seguros contra o fogo (art. 348, 
n. 2) ; deixar de declarar o locai da exploração 
(art. 148, n. 3) ; explorar um estabelecimento des
tinado ao ensino da dansa, da gymnastica, da na-
tação ou á alguma das industrias mencionadas no 
art. 35, apezar da prohibição da autoridade, ou 
deixar de íazer as declarações regulamentares ao 
iniciar o exercício de taes industrias (art. 148, n. 4). 

6."—Infringir o art. 33 ò, segundo o qual os 
divertimentos, que são offerecidos de casa em casa, 
devem ser autorisados pela policia local; infrigir os 
arts. 42 a 44 a sobre as restricçôes impostas ao 
commercio do mascate, á compra de mercadorias e á 
procura de commissões ; transferir o titulo de legi
timação ou a patente relativa ao commercio ambu
lante para que outrem se utilise de taes papeis 
(art. 148, n. 5); dar scientemente falsas informações 
para obter um titulo de legitimação, uma patente re
lativa ao commercio ambulante, on permissão para 

(1) Ver também o art. 3(30, v. 9 ão C» p. 
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trazer comsigo outras pessoas (art. 148, n. 6); fazer 
o commercio ambulante sem patente, vender pro-
ductos em primeira mão ou mercadorias preparadas 
pelo próprio vendedor (art. 59), apezar da prohibição 
imposta nos termos do art. 59 a (art. 148, n. 7). 

7.° Infringir os arts. 56, 56 a e 56 b, segundo 
os quaes são ou podem ser excluidos do commercio 
ambulante certos objectos ou a prestação de certos 
serviços (ârt. 148, n. 7 d) ; violar as restricções es
tabelecidas nos arts. 56 c, 60 a, ai. 2, 60 e, ai. 2 e 3, 
relativamente ao modo de exercicio da industria 
(por exemplo, prohibição da entrada em casa alheia, 
de andar uma menor a mercadejar de casa em casa; 
art. 148, n. 7 è ) ; violar as restricções que tenham 
sido declaradas na patente para o commercio am
bulante de accordo com os arts. 60, ai. 1, 60 è, 
ai. 1 ou 60 d, ai 3 (art. 148, n. 1 d) \ traser com
sigo, no commercio ambulante e para fins indus-
triaes, menores de 14 annos (art. 148, no de 7 d)i 
infringir as disposições decretadas pelo Bunãesrat 
de accordo com o art. 56 d relativas ao estrangeiro 
que exerce o commercio ambulante (art. 148, n. 7 c). 

8.°— Exceder as taxas fixadas ou approvadas 
pela autoridade (art. 148, n. 8). 

9.' -— Violar o industrial os deveres que a lei 
lhe impõe para com o aprendiz confiado aos seus cui
dados (art. 148, n. 9); aceitar o aprendiz despedido 
por quem exerce a mesma industria antes de de
correrem nove mezes depois de rotas as relações de 
aprendizado coto o antigo patrão (art. 131, ai. 2)j 
infringir alguma disposição tomada pela corporação 
de officio de accordo com o art. 100 g, n. 2 e 3 
(art. 148, n. 10). 

10.° — Infligir penas não previstas no regula
mento sobre o trabalho (art. 134, c) ou exceder o 
máximo da quantia que a lei permitte, bem como 
applicar as multas ou a importância do- salário que 
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f5r retida (art. 134, n. 5) de um modo não previsto 
no dito regulamento (art. 148, n. 11); não fazer as 
devidas inscripções na lista de que trata o art. 134 c 
(art. 150, n. 5). 

11.** — Não trazer comsigo a licença (art. 42 è) 
ou o titulo de legitimação (art. 43) durante o exer-
cicio da industria (art. 149, n. 1), não trazer com
sigo a lista dos impressos offerecidos á venda (ar
tigo 56, ultimo ai.) ou a patente (art. 60 <?, ai. 1) 
no commercio ambulante (art. 149, n. 2). 

12.* — Exercer o commercio ambulante com 
violação das restricções declaradas na patente rela
tivamente ao gênero das mercadorias ou serviços 
(art. 149, n. 3 e 4); trazer comsigo ou fazer-se 
acompanhar de pessoas sem a devida autorisação no 
commercio ambidante (art. 149, n. 6). 

13." — Infringir as disposições policiaes sobre 
as feiras (art. 149, n. 6). 

14." — Violar as obrigações impostas aos pa
trões pelos arts. 105 c, ai. 2, 134 e, ai. 2, 138, 
138 a, ai. 5, 139 d, relativamente á orgauisação das 
listas, afiãxação dos regulamentos sobre o traba
lho, etc. 

16." — Usar indevidamente o titulo de « mestre 
de corporação de officio »; deixar de fazer as decla
rações prescriptas no concernente ás relações da 
corporação, bem como dar informações falsas em 
taes declarações (art. 149, n. 8). 

16." — Tomar o industrial, que foi privado dos 
direitos civicos, menores de 18 annos ao seu ser
viço (art. 106); empregar um operário, violando as 
disposições dos art. 106 a 112 relativas ás cader
netas de trabalho dos menores de 21 annos (artigo 
150, n. 1); fazer inscripções na caderneta de tra
balho destinadas a designar o operário de um modo 
que não resulte da letra do respectivo attestado 
(art. 146; n. 3); violar outras disposições relativas 
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ás cadernetas (art. 150, n. 2); inutilisar ou destruir 
dolosamente a caderneta aberta sob o nome do 
autor. 

II . — Penas: 
1." — No caso do art. 146, multa até 2000 

marcos e, no caso de insolvabilidade, encarceramento 
até 6 mezes. 

2.° - - No caso do art. 146 a, multa até 6000 
marcos ou detenção. 

3." — No caso do art. 147, multa até 300 
marcos ou detenção. 

4.' — No caso do art. 148, multa até 150 
marcos ou detenção até 4 semanas. 

5.° — No caso do art. 149, multa até 30 mar
cos ou detenção até 8 dias. 

6.° — No caso do art. 150, multa até 20 mar
cos ou detenção até 3 dias. 

III.—Sobre a prescripção (art. 145) vêr o § 77 
Quanto ao concurso ideial das infracções das 

leis fiscaes, vêr os art. 147 e 148 daqueUa lei. Sobre 
a co-responsabilidade do dono da industria, capaz de 
dispor, quando, com sciencia sua, o seu represen
tante pratica uma acçao punivel (art. 151) ̂  vêr o 
§ 58, nota 5.\ 

§ 191. — II. Acções puniveis concernentes 
às sociedades anonymas 

LiTTEBATURA. — Elatz, Die strafreckUichen Bestim-
muiigen des Mandélsgesetzbuchs ele., 1885 ; Fuld, G S, 37.", 
431 ; Hâlschner, 2.", 978, Kleinfeller, N. G. 167. — Os 
commentarios á lei sobre as sociedades anonymas. 

Como as disposições do direito vigente, que 
baseava-se sobre a NoveUa de 11 de Junho de 1870 
concernente ás companliias anonjmas e ás sociedades 
em commandita por acções, mostraram-se na pratica 
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insuficientes para obviar o abuso de empresas aven-
turosas nas suas múltiplas manifestações, comquanto 
estas se reduzam sempre ás mesmas formas funda-
mentaes, o legislador imperial teve de ampliar con
sideravelmente, como o fez pela lei de 18 de Julho 
de 1884, as comminações penaes existentes e ao 
mesmo tempo de exacerbar as penas, sobretudo 
ligando á pena de encarceramento fortes muitas que 
vão muito além do máximo até então 4xado (§ 63, 
II). Nesta parte o fim que a legislação prosegue é 
aggravar a responsabilidade civil e criminal dos in
divíduos que tomam parte immediata ou mediata na 
fundação de empresas, e a responsabilidade dos que 
incumbem-se de administral-as e fiscalisal-as, bem 
como dispensar maior protecção aos accionistas e ao 
publico por meio de disposições penaes e de « penas 
de ordem». 

A lei de 1884 pune as seguintes ácções, que 
se acham juxtapostas de um modo muito arbi
trário. 

I. — A infidelidade dos directores da sociedade, 
de que já tratámos no § 133, III . 

I I . — As falsas informações scientemente (̂ ) dadas 
em um annuncio de acções ou para o fim de ser 
inscripto no registro commerciál o contracto social 
ou a elevação do capital. A consummação opera-se 
com a falsa informação. Não é necessário que os só
cios ou terceiros soffram damno patrimonial. 

Segundo o art. 249 a incorrem em encarcera
mento e ao mesmo tempo em multa até 20.000 
marcos: 

1." — os sócios pessoalmente responsáveis ou 
os membros do conselho fiscal de uma sociedade 

(') Basta o dolo iadeterminado ( | 95, nota 6.»). Contra, Klein-
feller. 
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em commandita por acções, bem como os fundadores, 
os membros da directoria ou do conselho fiscal de 
uma sociedade anonyma^ que, para o fim de ser 
inscripto no registro commercial o contracto social, 
derem scientemente informações falsas a respeito da 
subscripção ou da entrada do capite.1 dos comman-
ditarios ou do capital da companhia anonyma, ou a 
respeito das declarações exigidas nos art. 175 ô ou 
209 h (especialmente sobre as vantagens dos fun
dadores) . 

2,"— Aquelles que, a respeito de ditos factos, 
derem scientemente falsas informações em um an-
nuncio de acções a que se referem os arts. 180 Í» 
e 213 l. 

3.°— Os sócios pessoalmente responsáveis ou 
os membros do conselho fiscal de uma sociedade 
em commandita por acções, bem como os membros 
da directoria e do conselho fiscal que, para ser 
inscripta no registro commercial a elevação do capital 
da companhia anonyma (art. 180 h e 180 «', 215 a 
e 215 I), derem scientemente falsas informações a 
respeito da realisaçEo do capital actual ou da sub
scripção ou da realisaçâo do capital elevado. 

Pôde ser ao mesmo tempo pronunciada a perda 
dos direitos civicos. 

Occorrendo circumstancias attenuantesj-s^ tem 
applicaçlo a multa. 

III.— O art. 249 a comprehende: 1.** a occul-
taçâo da situação patrimonial da sociedade ou com
panhia ; 2,° e 3.% a emissão antecipada de acções 
(antes das entradas ou antes da inscripção no re
gistro commercial); 4.°, a emissão de acções, cujo 
valor for inferior ao valor nominal fixado pela lei 
(acções de pequeno valor). O dolo é necessário no 
primeiro caso, e não nos outros. 

Os sócios pessoalmente responsáveis, os mem
bros do conselho fiscal e os liqiaidadores de uma 
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sociedade em commandita por acções, bem como 
os membros da directoria, os do conselho fiscal e 
os liquidadores de uma sociedade anonyma incorrem 
em encarceramento até um anno e ao mesmo tempo 
em multa até 20.000 marcos: 

1.% quando, em exposições e synopses sobre a 
situação patrimonial da sociedade ou em relatórios 
dirigidos á assembléa geral, encobrirem scientemente 
ou apresentarem de um modo falso o estado dos 
respectivos negócios; 

2.% quando emittirem as acçôes antes de ter 
sido integralmente realisado o valor nominal respe
ctivo ou o valor que houver sido fixado nos casos 
dos arts. 175 a, n. 2, 180 h, ai. 2, 209 a, n. 2, 
215 a, ai. 2.*; 

3.°, quando, no caso de ser elevado o capital 
da companhia anonyma ou da sociedade em com
mandita por acções, emittirem acções ou passarem 
recibos provisórios antes da inscripção do capital 
no registro commercial; 

4.% quando emittirem acções de valor inferior 
a 1.000 marcos ou passarem recibos provisórios que 
não contenham as declarações prescriptas nos arts. 
181 a, ai. 3, 212 c, ai. 4." 

No caso sob o n. 1 pôde ser também pronun
ciada a perda dos direitos civicos. 

Occorrendo circumstancias attenuantes, só tem 
applicação a multa. 

IV.— O art. 249 c comprehende : 1.° o facto 
de não eleger-se o conselho fiscal; 2.* o facto de 
não denunciar-se a fallencia (já mencionado no § 136, 
IV). Não é necessário provar a culpa. 

Incorrem em encarceramento até 3 mezes e em 
multa até 5.000 marcos os sócios pessoalmente 
responsáveis, os membros do conselho fiscal e os 
Ijquidadores de uma sociedade em commandita por 
acções, bem como os membros da directoria, os do 
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conselho fiscal e os liquida,dores de uma companhia 
anonyma, quando por mais de três mezes a socie
dade não tenha tido conselho fiscal ou quando este, 
não tenha tido o numero de membros que é neces-, 
sario para poder deliberar. 

Occorrendo circumstancias attenuantes, só tem 
applicação a multa. 

Não incorre em pena (§ 35, nota 3.*) o que 
provar que o conselho deixou de ser eleito ou com
pletado (ou que a fallencia deixou de ser proposta) 
sem culpa sua. 

V.— O art. 249 d pune: 1.° o determinar arti-
ficiosamente outrem a tomar parte na sociedade; 
2.° o emprego de manobras fraudulentas tendentes 
a influenciar a cotação das acções; 3.** o facto de 
passar um certificado falso ou de fazer uso delle 
para o voto (falseamento da vontade da maioria). 
O dolo é necessário. 

Incorre em encarceramento até um anno e em 
multa até 10.000 marcos: 

1.% quem em publicações (prospectos e outros 
annuncios) expõe scientemente factos que não são 
verdadeiros (̂ ) ou altera factos verdadeiros para 
determinar terceiros a tomar parte em uma empreza 
por acções; 

2.", quem, na intenção de burla, (*) emprega 
meios artificiosos para actuar sobre a cotação das 
acções (§ 142 nota 1.'); 

3.", quem scientemente passa um certificado 
falso ou falsifica (nesta expressão está também 
comprehendida a « falsidade ») um certificado relativo 
ao deposito de acções ou recibo provisório destinado 
a servir de prova para o exercício do direito de 

(') A idéa respectiva no § 138, nota 1.» 
(') Isto é, na intenção de obter para si ou para outrem, por 

ipeio de engano, um proveito pecuniário illegal. Ver o J 138, I I , 8. 
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voto em uma assembléa geral, ou quem faz uso de 
tal certificado, sabendo ser falso ou falsificado. 

Também pôde ser pronunciada a perda dos di
reitos civicos. 

Occorrendo circumstancias attenuantes, só tem 
applicação a multa. 

Si a publicação é feita na secção dos annuncios 
de um periódico e o autor da publicação a subscreve^ 
e si este se acha ao alcance do poder juaiciario de 
algum dos Estados da FederaçãO; o art. 20, ai. 2.°, 
da lei sobre a imprensa de 7 de Maio de 1874 
(§ 42, nota 2.*) não tem applicação. 

VI.—-A venda de voto (o texto e a pena mol
dam-se pelo art. 213 da lei sobre a fallencia). 

Segundo o art. 249 e, incorre eiíi multa até 
3.000 marcos ou em encarceramento até um anno 
quem obtém a concessão ou a promessa de proveitos 
especiaes (§ 107, nota 6.*) para que, por occasião 
de uma votação em assembléa geral de commandi-
tarios ou de accionistas, vote em certo sentido. A 
compra de voto não é sujeita a penas (*). 

VII. — Uso indevido de acções alheias por 
occasião do voto. Incorre na multa de 10 a 30 marcos 
por cada acção, não podendo ser a multa inferior a 
1.000 marcos, aquelle que, sem estar autorisado a 
representar o dono e sem o consentimento d'este, 
utilisa-se de acções alheias para o exercicio do di
reito de voto. Incorre na mesma pena quem toma 
emprestado mediante retribuição acções alheias e em 
logar do dono exerce o direito de voto, bem como 
quem concorre scientemente para esse acto, empres
tando as acções (art. 249 / ) . 

(*) Assim o comprador também não pôde ser punido como ins
tigador da venda. Vêr o § 52, V. Egualmente v. Krjes, Z, 7.", 547; 
eonirà, Kleinfeller, .188, 
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§ 192.—III . Os outros casos 

LiiTEKATUKÂ.—Hâlschner, 2.», 973 5 Hilse, Z, 12=*, 
553 e G S, 49.",- 45 5 Feliscb, Z, 12 % 755, e G A, 
41/, 1051 Seaffert, St. G., 1.', 47 5 Appeliiis, H G, 889; 
Kleiafeller, M G., 191, 347. Os trabsdhos sobre & i^is-
l a ^ concernente ao seguro de Wõdtke, Eosin, Pilotyj 
GojTêH, Nsomann, Sclimltz. 

I. — Infracções das disposições (estatoidas a bem 
do interesse publico) da lei de 7 de Abril de 1876 
(modificada pela lei de 1.° de Junho de 1884) sobre 
as caixas de soccorro registradas (*). 

Incorrem em multa até SOO marcos os membfçs 
da directoria, os da commissão e os administradores 
de uma succursal. O proceder-dolosamente em pre-
juizo da caixa faz incorrer nas penas da iaSdelidad© 
(§ 133). 

' II . — A lei concernente ás sociedade? coopera
tivas de industria e de economia do 1.® de Maio 
de 1889, moldará pela lei sobre as sociedades ano-
njmasj contem uma serie de xjomminações pemaes (*). 

l.o™.p art. 140 pune a infidelidade (vêr § 134). 

(*) EingeseATnebew. Hilfsknssgn (caixas de soccorro iasc^ptes). 
Assim se cliasnam as sociedades livres de soccorro nmtao para o caso 
de enfermidade, quando são como taes adaiittidas pela HUtoridaâe admi
nistrativa e inscriptas no registro respectivo. Silas occupam uma posi
ção especial no systeraa allemâo dos seguros contra as enfermidades. 
N. do trad. 

(̂ ) Erwerba-und Wlrtachafi^moaaefiaehaft ou simplesmente <?e-
nostenKíuift é a dénominu^ geral com que na AUemanha se desi
gnam as novas fôrmas de associação oriundas âo movimento coopera
tivo. A lei de 1889 as deflne: « as sociedades de numero não limitado 
de sócios que tem por fim promover a industria ou a economia doe 
seus próprios membros mediante uma exploração commum». N. d 
trad. 
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2." — O art. 141 dispõe : «os taembros da dire-
ctoriaj os do conselho fiscal e os liquidadores incor
rem em encarceramento até um anno e em multa 
até 3.000 marcos, quando, nas communicações e de
clarações que devem fazer á justiça, prestarem scien-
tcmente {) informações falsas, ^ ou nas exposições e 
synopses sobre a situação patrimonial da sociedade, 
ou sobre os membros e as sommas pelas çuaes elles 
respondem, ou nos relatórios á assembléa geral 
apresentarem scientemente Q) de um modo falso o 
estado dos respectivos negócios». 

Pode ser pronunciada a perda dos direitos ci-
vicos. Occorrendoj circumstancias attenuantes, só tem 
applicação a multa. 

3."—Segumlp o art. 142, incorrem em multa 
até 600 marcos oji em encarceramento até 3 mezes 
ou enfi ambas as penas: 

a) os membros da directoria, os do conselho 
fiscal e os liquidadores, quando por mais de três 
mezes a sociedade não tenha tido conselho fiscal ou 
a este tenha faltado o numero de membros que é 
necessário para poder deliberar; 

b) os membros da directoria ou os liquidadores, 
quando, violando os preceitos dos arts. 92, 111 e 
134, deixarem de propor a abertura da fallencia 
(ver o § 136, TV). 

Não incorrq' em pena o que provar que a omissão 
não foi devida a culpa sua. 

4.° — Segundo o art. 143, os membros da di
rectoria incorrem em multa até 600 marcos, quando 
os seus actos tendem a fins commerciaes diversos 
dos enumerados no art. 1.°, ou quando ditas pessoas 
permittem ou não impedem que em assembléa geral 
se discutam propostas concernentes a negócios pu-

(') Basta o dolo indeterminado; vêr o ? 95, nota 8." Cotifrà, 
Kleinfellor, N G . , 193. 
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blicos, cuja discussão incide nas leis relativas ao 
direito de associação e de reunião. 

Segundo o art. 144, os membros da directoria 
da «união das sociedades para o fim de revisão», 
{^) incorrem em multa até 600 marcos, quando 
deixam de informar a assembléa nos termos do 
art. 57, ai. 2. 

Não incorre em pena o que provar que a 
omissão não foi devida a culpa sua. 

Segundo o art. 45 (venda de voto), incorre 
em multa até 300 marcos ou em encarceramento 
até ura anno, quem obtiver a concessão ou a pro
messa de vantagens especiaes para que, por occa-" 
sião de uma votação em assembléa geral, vote em 
certo sentido (§ 191, V). 

III . — As disposições penaes da lei de 20 de 
Abril de 1892, concernente ás sociedades de re
sponsabilidade limitada, moldam-se em parte pelas 
da lei sobre.as sociedades anonymas (§ 191), mas 
são muito menos rigorosas. Já tratámos dos arts. 81 
e 82 da lei de 1892, quando nos occupámos com a 
bancarrota. Nella não se encontram comminações 
contra a venda de voto e contra a infidelidade. 
Resta apenas mencionar, neste logar, o art. 80. 

Segundo .este artigo, incorrem em encarcera
mento até um anno e em multa até 5.000 marcos: 

1.° — Os gerentes e os sócios que, para o fim 
de ser inscripto no registro commercial o contracto 
social, derem scientemente falsas informações ao 
tribunal acerca da realisação do capital. Incorrem 
nas mesmas penas os gerentes que procederem do 
mesmo modo para o fim de obter a inscripção do 
augmento do capital no dito registro. • 

(") «União para o fim de revisão» é a que formam varias co
operativas para a revisão dos seus negócios. Pela lei de 1889 essa re
visão é obrisratoria. N. do trad. 
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2.° — Os gerentes que, para o. fim, m ser 
inscripto no registro commerpia,!. a reducçSo do 
cílpital, íizerem sciéntemente falsas asserçõês--'-á'jut-

•tiça, quanto ao pagamento ou á segurança -dos 
credores. 

3.° — Os sócios, ,os liqmdadores, bem como os 
membros do conselho fiscal ou de um órgão análogo, 
que em comnmnicações de caracter publico enco
brirem ou expuserem falsamente a situação patri
monial da sociedade. 

Pôde ser também pronunciada a perda dos 
direitos cívicos. 

Occorrendo circumstancias attenuantes, só tem 
applicação a multa. 

IV. — A lei de 13 de Maio de 1884 sobre o 
fabrico de phosphoros e os respeetii'os direitos 
aduaneiros, pune : 

1.° — As infi'acções ao art. 1.°, segundo o qual 
taes objectos só podem ser preparados em fabricas 
destinadas exclusivamente a esse fim, quando nellas 
se empregue phosphoro branco. 

Penas: multa até 300 marcos e no caso de 
insolvabilidade, detençHo. Pôde ser conjunctameote 
pronunciado o confisco dos phosphoros fabricados e 
dbs objectos utilisados para a fabricação illegal 
(art. 3). 

2.° — As infracções das disposições do art. 2, 
que têm por fim proteger a saúde dos meninos e 
dos jovens operários (art. 4). 

Penas: multa até 2.000 marcos e, no caso de 
insolvabilidade, encarceramento até 6 mezes. As 
multas são recolhidas ao cofre de que trata o 
art. 116 da lei sobre a industria (vêr o § 63). 

Em um e outro caso, basta que se dê culpa 
propriamente dita. 

V. — Das disposições penaes da lei imperial 
de 15 de JuinJio de 18'83, modificada î elas leis de 
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10 de Abril de 1892 e do 1." de Janeiro de 1893, 
concernente ao seguro dos operários contra enfer
midades, cabe mencionar, neste logar, as commina-
ções que garantem a observância dos preceitos da 
lei, visto como já tratámos das disposições refe
rentes á infidelidade. 

1.° — Incorre em multa até 20 marcos quem 
não cumpre a obrigação de fazer as declarações 
sobre a entrada ou a sabida prescriptas no art. 49 
e no art. 2.°, ai. 2, ou quem deixa de fazer os 
avisos de que trata o art. 49 a. 

2." — Incorrem em multa até 300 marcos ou 
em detenção os patrões, que descontarem intencio
nalmente, no pagamento do salário de pessoas su
jeitas á obrigação do seguro por elles empregadas, 
quantias superiores ás que a lei permitte nos 
arts. 53 e 65, ou infringirem a disposição do art. 53, 
ai. 3 (obrigação imposta ao patrão insolvavel de 
recolher immediatamente o desconto do salário á 
caixa competente), ou a prohibição do art. 80 
(impedir ou restringir, em prej«izo dos seguradores, 
por contractos — isto é, mediante regulamentos ou 
convenções particulares — a applicação da lei sobre 
o seguro contra enfermidades). Art. 82. 

3.° — Além das pessoas incumbidas da direcção 
ou da fiscalisação do estabelecimento, o patrão in
corre em pena, quando a infracção foi commettida 
com sciencia sua, ou quando não empregou todo o 
cuidado que, segundo as circumstancias, podia em
pregar na fiscalisação da empreza, ou na escolha 
ou na vigilância dos gerentes ou fiscaes (art. 82 a). 

4.° — Os patrões que, tendo feito descontos, 
em virtude do art. 53, nos salários das pessoas por 
elles empregadas, retém as quantias descontadas, 
na intenção de tirar um proveito pecuniário illegal 
para si ou para outrem, ou de causar um prejuízo 
ao seguro communal ou á caixa local interessada, 
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incorrem em encarceramento, podendo ser-lhes im
posta, accessoriamente, uma multa ate 3.000 marcos, 
bem como a perda dos direitos civicos, Occorrendo 
circumstancias attenuantes, só tem applicacão a 
multa (art. 82 b). 

VI.—-Ao envez a lei de 6 de Julho de 1884 
concernente ao seguro contra accidentes deixa, em 
geral, que as directorias das associações mantenham 
a observância dos preceitos legaes por meio àe «penas 
de ordem» (arts. 103 a 106). Com penas crimiuaes 
são somente punidas a infidelidade dos membros da 
directoria ou dos seus delegados (§ 133), e a reve
lação de segredos concernentes á exploração. Tal é 
também o ponto de vista da lei de 5 de Maio 
de 1886 sobre o seguro contra accidentes e enfer
midades das pessoas que se empregam na agricul
tura e na silvicultura (os arts. 123 a 125 tratam 
das «penas de ordem», o art. 31 da infidelidade, os 
arts. 127 e 128 da revelação de segredos). O mesmo 
deve-se também dizer das duas leis de 11 e 13 de 
Julho de 1887 concernentes ao seguro contra acci
dentes das pessoas que se empregam em construcções 
e ao seguro dos maritimos e outras pessoas que se 
empregam na navegação. 

VII. —A lei de 22 de Junho de 1889 sobre o 
seguro contra a velhice e a invalidez contém, além 
das «penas de ordem» de que tratam os arts. 142 
a 146 e das penas criminaes contra a infidelidade 
(§ 133) e a revelação de segredos de exploração, 
uma série de outras comminações penaes. 

Art. 147. Incorrem em multa até 300 marcos 
ou em detenção os patrões ou seus prepostos que, 
por meio de contractos, impedirem no todo ou em 
parte a applicacão das disposições da lei em pre
juízo dos segurados, ou obstarem que estes aceitem 
ou desempenhem as funcções honoríficas de que 
forem encarregados em virtude da mesma lei. 
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Art. 148. Incorrem nas mesmas penas : 
1.", os patrões que descontarem scientemente 

no pagamento do salário das pessoas ;i seu serviço 
sujeitas á obrigação do seguro mais da metade do 
total dos sellos empregados ou a empreg;iv relati
vamente aoa dois liltimos períodos do salário; 

2°, os prepostos que fizerem scientemente um 
desconto excessivo; 

3.°, as pessoas que retiverem iudevidamento e 
em prejuizo do dono o cartão de quitação. 

As penas declaradas sob os us. 1 e 2 não tem 
applicação ao caso do art. 119. (interrupção do tra
balho e das relações de serviço). 

Art. 149. Os patrões que empregarem sciente
mente seUos diversos dos que são prescriptos, bem 
como os prepostos e os segurados que fizerem scien
temente tal emprego illegal, incorrem na multa de 
20 até 1000 marcos ou em encarceramento. Occor-
rendo circumstancias attenuantes, a pena pode ser 
reduzida até 3 marcos ou um dia de detenção. 

Art. 151. Quem fizer nos cartões de quitação (-) 
inscripções ou observações que o art. 108 prohibe 
(observações sobre o procedimento ou o trabalho do 
dono do cartão) incorre em multa até 2.000 marcos 
ou encarceramento até 6 mezes. Ocoorreudo circum
stancias attenuantes, o encarceramento pode ser 
substituído por detenção. 

Art. 154. Incorre na pena de encarceramento 
por tempo não inferior a 3 mezes e facultativa
mente na perda dos direitos civicos quem fizer sellos 
falsos para empregal-os como verdadeiros, ou falsi
ficar sellos verdadeiros para empregal-os por valor 

(2) Os cartões de quitação figuram como documentos públicos. 
Consequentemente a falsidade e a falsificação são puniveis segundo o 
art. 267 do C. p. Ver a dec. do Trib. do Imp. de 17 de Junho de 
92, 23.», 179. 
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superior ao real, ou quem fizer scientemente uso 
de sellos falsos ou falsificados. 

Incorre nas mesmas penas quem empregar nos 
cartões de quitação sellos já servidos, ou transferir 
a outrem ou tiver á venda sellos desta natureza, 
depois de ter feito desapparecer no todo ou em 
parte os signaes de inutifisação. Decorrendo circum-
stancias attenuantes, a pena pôde ser reduzida a 
uma multa não excedente a 3.000 marto§ ou á 
detenção. 

Além disto, mandar-se-ha confiscar os sellos, 
quer pertençam, quer não, ao condemnado. O con
fisco tem logar, ainda quando determinada pessoa 
não possa ser processada ou condemnada. 

Art. 155. Incorre em multa até lõO marcos 
ou detenção quem, sem encommenda por escripto 
de um estabelecimento de seguro ou de uma auto
ridade : 

1.°, fabricar puncções, cunhos, gravuras, placas 
ou outras fôrmas que possam servir para o preparo 
de sellos (de seguro) ou os entregar a outrem que 
não o estabelecimento de seguro ou á autoridade; 

2.°, emprehender estampar os objectos mencio
nados sob o n. 1, ou entregar as respectivas es
tampas a outrem que não o estabelecimento de 
seguro ou á autoridade. 

Além da multa ou detenção, pôde ser pronun
ciado o confisco das puncções, cunhos etc, quer 
pertençam, quer não, ao condemnado. 
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§ 193. — Acções puniveis relativas 
â policia dos pesos e medidas e â policia 

concernente ao quilate dos metaes 

LiTTEEATTJEA.—Stenglein, N G., 237. 

I.—Infracções da lei sobre pesos e medidas. 
O art. 369 n. 2 do C. p. pune com multa até 

100 marcos ou detenção até 4 semanas os indus-
triaes ou negociantes em cujo poder se encontrarem 
balanças, medidas ou pesos falsos ou não providos 
da marca de aferição, e próprios para o uso do seu 
negocio, ou que se fizerem culpados de outra vio
lação das prescripções sobre a policia dos pesos e 
medidas (^). Além da multa ou detenção, será pro
nunciado o confisco das balanças, pesos e medidas 
ou outros objectos desta natureza. 

II.—Infracção da lei de 20 de Julho de 1881 
concernente á indicação da capacidade dos vasos 
para liquides 

Segundo ç art. 5, incorrem em multa até 100 
marcos ou em detenção até 4 semanas os hoteleiros 
ou taverneiros que infringirem as prescripções da 

(̂ ) Lei sobre pesos e medidas de 17 de Agosto de 1868 (em 
vigor em todo o Império desde 1 de Julho de 1875) e lei sobre afe
rição de 27 de Dezembro de 1884 
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lei. Será pronunciado o confisco dos vasos encon
trados que não se conformarem com as prescripções 
legaes e poder-se-ha também ordenar que sejam 
destruidos. 

IlI.—As infracções da lei de 20 de Junho de 
1888 sobre a arqueação; dos navios acarretam a 
elevação dos direitos de arqueação ao dobro e até 
ao decuplo (art. 32). 

IV.—Pertencem finalmente a este grupo as 
infracções da lei de 16 de Julho de 1884 sobre o 
titulo das obras de ourivesaria. 

Segundo o art. 9, incorre em multa até 1.000 
marcos ou encarceramentõ até 6 mezes: 

1.°, quem declara o titulo em obras de ouro ou 
prata, que, segundo a lei, não devem trazer tal 
declaração ; 

2.% quem imprime em obras de ouro ou prata, 
que, segundo a lei, devem trazer a declaração do 
titulo, declaração diversa daquella que a lei per-
mitte; 

3.°, quem imprime em obras que semelham o 
ouro ou a prata uma marca indicada na lei, ou uma 
marca prohibida pela lei, como designação do titulo 
de obras de ouro ou prata; 

4.°, quem expõe á venda obras com indicações 
que não se conformam com as prescripções legaes. 

A sentença condemnatoria mandará supprimir 
a indicação illegal, e, não sendo possivel a suppressão, 
mandará destruir a obra Q). 

(*) A declaração do titulo é documento no sentido do art. 267' 
do C. p.; mas os delictos da lei de 16 de Julho de 1884 não são 
falsificações de documento e sim attestações indevidas ou substancial
mente inexactas e como taes não puniveis. Não é claro Stenglein, 
N G., 246. 
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§ 194.—Acções puniveis relativas aos correios, 
telegraphos e vias-ferreas 

LiTTERATUEA.—Bezold, Die strafrechflichen Bestim-
mungen in dem Gesetz üher das Postwesen, na Gezetzgèbung 
de Bezold, 39, 1, p . 355; Supper, Das devische Msenòahn-
strafrecht, diss., 1893 ; Manz, Archiv für dffenüiches Becht, 
79, 479 ; Fischer, HSt, 59, 176; v. Bar, Das Gesetz über 
das Telegraphenwesen dés deutschen Reichs. sem data; Ftdd, 
GS, 479, 6 1 : Stenglein, N G., 251. 

A exploração das vias-ferreas e dos telegraphos 
é protegida por uma série de comminações penaes 
estatuidas contra as perturbações que occasionam 
perigo commum (§ 149); as acções puniveis dos em
pregados dos correios e dos telegraphos, relativas a 
cartas, pacotes e telegrammas confiados aos estabe
lecimentos postaes e telegraphicos, entram no grupo 
dos crimes de responsabilidade (§ 1.778); da con-
trafacção e falsificação de seUos dos correios e dos 
telegraphos e de enveloppes sellados, bem como do 
uso de sellos e enveloppes falsos ou falsificados já 
tratámos, por connexidade de matéria, quando nos 
occupámos com a falsificação de documentos (§ 162, 
I I I ; ver também adeante o § 197, I) . Só restam, 
pois, para o grupo que faz objecto deste paragrapho, 
as infracções seguintes: 

1.°, infringir as disposições «relativas ao publico» 
prescriptas pelos arts. 53 a 61 da lei de 5 de Junho 
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de 1892 sobre o serviço das linhas principaes da 
Allemanha e pelos arts. 42 e 43 da lei da mesma 
data sobre as linhas secundarias (dever de obediência 
á administração da estrada e aos empregados in
cumbidos da respectiva policia, prohibição de andar 
pela linha, de prejudicar dependências da estrada 
ou o material destinado ao serviço, de perturbar o 
trafego, de abrir espontaneamente portas, de entrar 
ou descer dos carros em movimento); 2.°, infringir 
as disposições sobre a ordem do serviço contidas no 
art. 62 da 1.* lei e no art. 45 da 2.* (prohibiçfio 
de trazer comsigo nos carros de passageiros objectos 
que exponham a perigo de fogo). Segundo o art. 62, 
estas infracções são punidas com multa até 100 
marcos, quando não incorram em penas mais graves 
nos termos da lei penal ordinária (^). 

II.—Segundo a lei postal de 28 de Outubro 
de 1871 (arts. 18, 19 e 23), são punidas com multa 
(máximo, 60 marcos) as violações das prerogativas 
dos correios (prohibição de penhora, obrigação de 
deixar livre a passagem, de abrirem-se as barreiras 
e as portas das cidade, de dar transporte por água). 

III.—Segundo a lei de 6 de Abril de 1892 
sobre os telegraphos do Império, art. 9.°, incorre 
em multa até 1.500 marcos, ou detenção, ou encar-
ceramento até 6 mezes, quem dolosamente levantar 
ou explorar um estabelecimento telegraphico, infrin
gindo as disposições da lei. Segundo o art. 10, in
corre em multa até 150 marcos, quem infringir as 
prescripções sobre a fiscalisação decretadas de accordo 
com o art. 4.° da mesma lei. 

O Sobre .a força obrigatória, segundo o direito publico, ver 
SeufiFert, StG, 1.°, 34, e a dec do Trib. do Império, de 15 de Maio 
de 93, 24.», 163. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV 

§ 195.— Acções puniveis relativas á 
navegação 

LiTTEEATUKA.— Knitschky, Bie íkege^etzgébung de» 
Deutschen Beichs, 1883, (ed. do texto) ; Meves, Gegeízgeòung 
deè Detttschen Reichs mil I}rlavtei'ungen, part« 3, v.' 1" (com-
mentario); Hâlschner, 2, 98.'̂  e 831; Katz, Die straf-
rechüiehen Besiimmungen des Sandehgesetzbucbs, 1885, p. 113; 
Stoerk, HV, 26, 525; Knitschky, Arehiv für ófenüiclies 
Becht, 7", 255; ver também ]Negr<>pontes, 2histãndigkeü der 
Staaten für die auf ãem Meere begangenen Belikte, 1894 ; 
Stenglein e Kleinfeller, NG, 587. Os manuaes do direito 
marítimo de Lewis, Perels e Wagner. 

J á o direito commum assignalava uma serie de 
delictos marítimos (por exemplo, o facto de dar 
causa ao abalroamento de navios, a dupla denomi
nação do navio e t c ) . Especial importância tinham 
esses delictos no antigo direito penal das cidades 
hanseaticas (o direito hamburguez de 1603). O novo 
direito allemao, pelo contrario, prestou-lhes mui 
pouca attenção. A legislíição imperial (cuja compe
tência nesta matéria deriva do art. 4, ns. 7 e 9 e 
art. 54 da constituição) assenta em parte sobre o 
direito inglez. Serviram de modelo principalmente o 
Merchant Shipping act de 1854 e o Commercial 
Code of signals for the use of ali naiions. 

I.— Violações das prescripções da lei de ,25 de 
Outubro de 1867 sobre a nacionalidade dos navios 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



606 TEATADO DE DIREITO PENAL 

mercantes e a autorisação para trazerem a landeira 
federal (ver os arts. 54 e 55 da Const. imp.). 

1."— Trazer, sem direito (") a bandeira federal 
(art. 13), multa até 1.500 marcos ou encarcera-
mento até 6 mezes. Pôde ser ordenado o confisco 
do navio. 

2.°— Trazer a bandeira federal antes da inscri-
pçâo do navio no registro naval ou dt ter sido 
expedido o respectivo certificado (art. 14), multa 
até 300 marcos ou encarceramento proporcional. 
Presume-se a culpa (§ 35/^ nota 3). 

3.°— Nâo declarar os factos, cuja declaração a 
lei exige para a inscripção do navio (art. 15), as 
mesmas penas mencionadas sob o n. 2. Estas penas 
são elevadas ao dobro, quando a obrigação não é 
cumprida dentro de seis semanas depois da primeira 
sentença condemnatoria. 

II.— Violação da lei de 28 de Julho de 1873 
sobre o registro e a denominação dos navios mer
cantes (ò navio deve trazer o nome de um e outro 
lado da proa, bem como na popa o seu nome e o 
do porto do registro). 

Pena, mulfei até 150 marcos ou detenção 
III.— Violação da lei de 25 de Março de 1880 

(e da respectiva ordenança de 28 de Julho do 
mesmo anno) sobre as declarações concernentes ao 
navio que devem ser feitas nos consulados do Im
pério da AUemanha. 

Multa até 200 marcos. 
IV.— As violações da lei de 20 de Junho de 

1888 sobre a arqueação de navios já foram men
cionadas no § 193 em connexão com os delictos re
lativos aos pesos é medidas do Império. 

(*) Só podem trazer a bandeira federal os navios mercantes 
que pertencerem a allemães. N. do trad. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACÇÕES PTTNTVTEIS RELATIVAS 1 NAVEGAÇÃO 607 

V.— O art. 145 do C. p. sujeita a penas as 
violações de certas ordenanças decretadas pelo Im
perador. Cumpre mencionar: 

1.°— A ordenança de 7 de Janeiro de 1880 
(que substituio a de 23 de Dezembro de 1871), 
contendo medidas para a prevenção do abalroamento 
de navios no mar, em vigor desde o 1.° de Se
tembro de 1880 (trazer pharoes, usar de signaes 
phonicos e moderar a marcha durante o nevoeiro, 
a direcção que os navios devem tomar para des
viar-se um do outro etc). 

2.°— A ordenança de 15 de Agosto de 1876 
sobre o modo de haverem-se os capitães depois de 
um abolroamento de navios no mar (cada capitão 
deve prestar ao outro os auxilios necessários para 
prevenir ou attenuar as conseqüências prejudiciaes 
do abalroamento, quando o puder fazer sem notável 
perigo para o próprio navio e as pessoas que n'elle 
se achem, bem como, nas mesmas condições, de
clarar o nome, o porto do registro e a direcção do 
respectivo navio). 

3.°— A ordenança imperial de 14 de Agosto 
de 1876 sobre os signaes de que os navios devem 
s^rvir-se no mar e nas águas territoriaes para pedir 
piloto ou soccorro. 

A pena é, segundo o art. 145 do C. p., multa 
até 150 marcos. Da ordenança infere-se que incorre 
na pena a violação, não só dolosa, como culposa ; 
nunca porém a violação não culposa. 

VI.— Violação das disposições da lei de 27 
de Dezembro de 1872 sobre a obrigação que in
cumbe aos capitães de navios mereantes de receber a 
bordo homens do mar, quando .necessitem de soccorro. 

Pena, multa até 150 marcos ou detenção. 

VII. — Infracções das disposições da lei de 17 
de Maio de 1874 sobre naufrágios. Esta lei veio 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



608 TRATADO DE DIREITO PENlL 

dar satisfacçao á nova intuição juridica, acabando 
com a falta de protecção aos navios naufragados (o 
denominado direito de èris et naufrage) que perdurou 
até os tempos modernos f) . 

A lei qualifica as seguintes acções e omissões: 
1.°, não denunciar á auctoridade um caso de 

sinistro maritimo (art. 4); 
2.°, não denunciar o facto de terem sido salvos 

fragmentos de um navio, de sua (jarga etc, lançados 
á costa, bem como deixar de entregar esses objectos 
(art. 13); 

3.°, deixar de denunciar a salvação de objectos 
lançados á costa, ou que foram encontrados flu-
ctuando no mar ou na costa, ou retirados do fundo 
do mar (art. 20 e 21); 

4.°, o facto de salvar objectos ou prestar so
corro contra a vontade do capitão (art. 7 e 12). 

Segundo o art. 13, a pena é multa até 150 mar
cos ou detenção (ver também o § 150 deste tratado). 

VIII. — As disposições da lei imperial de 21 
de Novembro de 1887 concernentes á protecção do 
cabo submarino, que caberia mencionar neste logar, 
já foram mencionadas no § 149, IV. 

IX. — Como no mar o poder publico é repre
sentado pelo capitão do navio, e portanto as relações 
da tripolação para com este, comquanto tenham por 
base um contracto privado, equiparam-se sob este 
ponto de vista, a relações de ordem publica, a lei de 
27 de Dezembro de 1872 sobre gente do mar con
fere ao capitão um amplo poder disciplinar, cujo 
exercicio a lei assegura por meio de numeroisas com-
minações penaes e cujo excesso reprime com penas 
rigorosas. 

(') Apezarda prohibiçâo legal que já se encontra no seculò XIII 
e do estigma lançado pela Carolina. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AOÇÕES PUNITEIS RELATIVAS 1 NAVEGAÇÃO 609 

Das acções que a lei sobre gente do mar sujeita 
a penas, mencionaremos: 

l.'* — A violaçfio do contracto de engajamento 
(art. 81 e 82); penas da contravenção (ver o § 132). 

2." — Esquivar-se o marinheiro ao serviço (ar
tigo 84), multa até o valor correspondente á soldada 
de um mez. 

3.° — Grave violação do dever que o serviço 
impõe ao marinheiro (art. 84), multa até o valor 
correspondente a um mez de soldada. 

4.° — Recusar obediência a ordens reteiradas 
do superior (art. 86), encarceramento até 3 mezes 
e multa até 300 marcos. A pena é aggravada quando 
a recusa é combinada entre duas ou mais pessoas 
da guamiçao (art. 87); a lei admitte circumstancias 
attenuantes. 

5." — Emprehender coagir o superior a fazer 
ou a deixar de fazer um acto do serviço; empre
hender resistir violentamente ao superior, ou em
pregar vias de facto (art. 89). 

Penas, encarceriamento até 2 annos; oecorrendo 
circumstancias attenuantes, multa ate 600 marcos. 
Aggravam-se as penas, quando o delicto é commet-
tido em commum por varias pessoas que para este 
fim se tenham concertado (art. 91). Em todos os 
casos a lei admitte circumstancias attenuantes. E' 
punido como cúmplice por assistência (art. 92) quem 
recusa obediência a ordens de superiores tendentes 
a prevenir ou a reprimir taes actos (ver o § 51, 
nota 6.'). 

6.** — Provocar duas oii mais pessoas da tripo-
lação para a pratica de um dos actos mencionados 
sob os n.°' 4 e 5 (art. 88). 

Penas, si a provocação teve resultado, as da 
instigaç9.o, e si não teve, multa até 300 marcos com 
relação á provocação aos actos mencionados sob o 
n. 4, e multa até 600 marcos oii encarceramento até 

T. U 39 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



610 TRATADO DÉ DÍJEtEITO PENAL 

um anno com relação á provocação aos actos men
cionados sob o n. 5. 

7.° — Alterar, supprimir ou simular factos em 
um processo que corra perante a autoridade marí
tima ; não apresentar-se (o marinheiro) á revista; não 
justificar perante a autoridade marítima o obstáculo 
que impedio entrar em serviço (art. 94). 

Penas, no caso de dolo, encarceramerto até 3 
mezes e, no caso de culpa, multa até 300 marcos. 

8.° — Dar dolosa ou culposamente, perante a 
autoridade marítima, uma queixa baseada em asser-
ÇÕes não verdadeiras sobre a innavegabilidade do 
navio ou a insufficiencia das provisões, quando in
staura-se processo em razão de taes asserções (ar
tigo 44). 

Penas, no caso de dolo, encarceramento até 3 
mezes e, no caso de culpa, multa até 300 marcos. 

d." — Abusar o capitão ou outro official do navio 
do poder disciplinar, multa até 900 marcos ou en
carceramento até um anno. 

10.° — Insuficiente abastecimento do navio 
(art. 97). 

Penas: a) no caso de doloj encarceramento e 
facultativamente multa até 1500 marcos e perda dos 
direitos civicos; b) no caso de culpa e quando em 
razão do facto não se tenha podido distribuir á tri-
polação O devido alimento, multa até 600 marcos ou 
encarceramento até um anno. 

11." — Deixar ficar um marinheiro iio estran
geiro sem o consentimento da autoridade marítima 
(art. 98, conírontal-o com o art. 71). Multa até 300 
marcos, detenção ou encarceramento até 3 mezes. 

12.° — Certas infracções menos graves por parte 
do capitão são punidas, nos termos do art. 99, com 
penas próprias da contravenção. 

Estas disposições (1 a 12) têm também appli-
cação, quando os actos delictuosos são praticados fora 
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da AUemanha (§ 21). Sobre o começo da pre-
scripção ver o § 77. 

X. — A navegação e a pesca nas águas terri-
toriaes (cabotagem) são ordinariamente reservadas 
aos nacionaes. E' este também o ponto de vista da 
legislação allemã que protege este privilegio dos 
nacionaes por meio de comminações penaes contra 
capitães estrangeiros. Regem a matéria as seguintes 
leis : 

1,° — Lei de 22 de Maio de 1891 concernente 
á navegação costeira. 

O capitão de navio estrangeiro, que explora 
indevidamente a navegação costeira, incorre em 
multa até 300 marcos (art. 3). Pôde também ser 
pronunciado o confisco do navio e das mercadorias 
que indevidamente transportar, embora não perten
çam ao condemnado. Tem correspondente applicação 
o art. 42 do C. p. 

2.° — O art. 296 « d o C. p. pune os estran
geiros, que pescam indevidamente nas águas terri-
toriaes da AUemanha (§ 131, II , 4). 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XV. - ÂCÇÕES PUNIVEIS RELATIVAS ÂS RENDAS 
DO IMPÉRIO 

§ 196. — Considerações geraes 

LiTTEBATüKA. — Eglauer, Das ôsterreichische Sleuer-
strafrecht, fundamentos e projectos de reforma, 1886; Meisel, 
Finanzarchiv, 5, 1.°, o luesino, Zur Beform ães ósterreichi-
sehen Finanzstra/prozesses, 1892; Arndt, Z, 5, 277 ; Volk, 
Das Strafverfáhren in ZollaufscMa^s- und andem Steiiersachen 
(para a Baviera), 1885 ; Eõhr, Strafgezetzgébung und Slraf-
verfahren in Bezug auf die Zuioiderhandluvffen gegen die Zoll-, 
St^euer-und KommnniJcationsabgabeyigesetze titc, 3? ed., 1882; 
Mengoldt. Da^ deuUche ZoÚ- uiiã Steuerstrafrecht, 1886; 
V. Mayr, 'WV, 2, 561, 973; Seuffert, StG, 1, 52; Stenglein 
e Kleinfeller, NG, 967 e o 2." supplemento ; Hâlschner, 
2, 1001; Havenstein, Die Zollgesetzgebung des Deutsehen 
Beichs, 1892: Schwaiger, Uéber die strafrechÚiche Stéllung der 
Steuerdefraudation, diss., 1890; TrautVetter, Das Strafrecht 
der ZoÚ- und Verbrauclissteiiergesetze in der Bechtsprechung, 
1894; Haneniann, Defraude und Betrug (niouograpliias ao 
KrimiTial. 8emin<ir, 3, 4), 1894 — Sickel, 2, 7, 505 (sobre 
o antiqnissimo direito penal aduaneiro). 

I. — A mais conveniente classificação dos de-
lictos pertencentes a este grupo é a que toma para 
base a differenga das fontes donde provêm as rendas 
do Império. Em tanto quanto as fontes de receita 
são em geral protegidas por comminações penaes, 
devemos distinguir entre ellas: 1.°, as tnxas, isto é, 
os emolumentos por actos officiaes, que os órgãos 
do Estado eíFectuam no interesse do indivíduo (uti-
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lisação de instituições publicas); 2.", os impostos 
aduaneiros pela entrada, sabida ou transito de obje-
ctos sujeitos a taes direitos; 3.°, os impostos de con
sumo sobre o sal, o fumo, o assucar, a cerveja e a 
aguardente, com os quaes relaciona-se o imposto sobre 
as notas de banco que figura como imposto de indus
t r ia ; 4.°, o sello de lelras, cartas de jogar e papeis 
de credito, no qual se comprehende o denominado 
imposto de estatística. Esta classificação será obser
vada na exposição que faz objecto dos paragraphos 
seguintes. 

I I . — Outra será a classificação, si tivermos em 
vist«i os caracteres distinctivos dos actos que a legis
lação imperial qualifica como puníveis. 

l.'' — Sob este ponto de vista, apresenta-se a 
defraudação como o typo e o modelo de todos os 
delictos contra as rendas publicas, e a pena respe
ctiva como o centro de todas as disposições penaes 
que se referem ás finanças do Império. Consiste a 
defraudação em não serem pagos os direitos que são 
devidos segundo a lei. Este facto não é punivel 
incondicionalmente, pois em geral basüim os meios 
do direito privado para coagir-se o contribuinte ao 
preenchimento do dever legal. O legislador não cos
tuma lançar mão da pena criminal senão quando se 
faz indispensável o concurso do individuo para faci
litar o conhecimento da. existência e do guanttim da 
divida e quando dilTicil é a fiscalisação. A pena deve 
também recahir sobre a simulação de factos, bem 
como sobre a adulteração ou a suppressão de factos 
verdadeiros. A defraudação reúne então todos os 
caracteres da idéa de burla : o patrimônio do Estado 
é prejudicado na intenção de lucro ])or meio <le mu 
erro artificiosamente provocado (§ 138, nota 8). En
tretanto a defraudação figura desde tempos immerao-
riaes como um delicto independente e diverso da 
burla. A razão disto está em parte na distincção" 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



614 TBATADO DE DIEErrO PENAL 

(que aliás açtualmente não subsiste mais) entre o 
poder de punir criminalmente e o poder de punir 
policialmente, e portanto na historia do desenvolvi
mento do direito penal em matéria de impostos e de 
direitos aduaneiros, segundo a qual era costume ca
pitularem-se os delictos contra as rendas publicas no 
injusto policial; por outro lado está nas intuições 
do povo, que desde os tempos da luta entre a liber
dade individual e o Estado policial até os nossos 
dias tem receiado pôr em pé de egualdade a lesão 
feita á collectividade com o prejuizo fraudulenta
mente causado ao indivíduo. Assim no direito vigente 
a defraudação está ainda para a burla como o furto 
florestal para o crime de furto. Desta relação resulta 
a seguinte regra: uma acção que reúne os caracte
res tanto da burla como da defraudação só pode ser 
tratada e punida segundo as disposições que vigoram 
a respeito desta. A lei especial precede á geral. 

2." — Além da defraudação, figura o contrabando 
eomo delicto aduaneiro especial. O contrabando con
siste na importação, exportação ou transito de objectos, 
cuja importação, exportação ou transito a lei prohibe. 

3.° — Em certos casos (como se vê das leis 
concernentes ao imposto sobre o assucar ou sobre o 
fumo) sujeita a penas o facto de obter-se a restitui
ção de um imposto ou de um direito aduaneiro, cujo 
reembolso não podia ser reclamado ou pelo menos 
não podia sel-o na proporção pedida. 

4.** — As comminações contra estes delictos são 
completadas por uma serie de disposições em virtude 
das quaes as violações de prescripções estatuídas a 
bem da fiscalisação e da arrecadação de impostos, 
direitos aduaneiros e emolumentos incorrem em penas 
mais leves e ás vezes somente em penas de «ordem». 
Podemos (com Meisel) reunir estas infracções em 
um só grupo sob a denominação de « delictos contra 
a fiscalisação ». 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFEACÇÕES COITTEA AS EENDAS DO IMPÉRIO 615 

III . — EncontranL-se nas comminações penaes 
das leis fiscaes e aduaneiras do Império muitas par
ticularidades. O predominio de interesses puramente 
fiscaes, a aceentuação da idéa de intimidação, e, por 
outro lado, o esforço tendente a estabelecer uma 
equação entre o crime e a pena, que se expressasse, 
si possivel fosse, por cifras, a imitação de antigos 
modelos legislativos e a tendência d'ahi resultante 
a coartár, por meio de disposições casuisticas, o 
arbitrio do juiz, todas estas circumstancias concorrem 
para fazer das leis em questão uma mina de notá
veis singularidades em matéria de direito penal. Um 
minucioso exame dellas não é aqui possivel; mas 
passaremos em revista as mais importantes. Sirva 
de modelo a lei sobre a união aduaneira. 

1.°— As circumstancias, cujo concurso deve 
dar-se para que o acto possa ser considerado « como 
effectuado », são muitas vezes descriptas até nas 
minimas particularidades; veja-se, por exemplo, o 
art. 136 da lei sobre a união aduaneira com os seus 
nove números, que por sua vez apresentam muitas 
subdivisões. 

2.° — Encontram-se freqüentemente presumpções 
de culpa (§ 35, nota o) ; bastam os factos para que 
se sigam as penas e, ao accusado toca fazer a prova 
de sua innocencia para escapar á punição ou para 
obter,, pelo menos, a substituição da pena criminal 
por uma « pena de ordem ». 

3.**— A pena de multa, regularmente applicavel 
em primeiro logar, consiste em um múltiplo ou em 
uma fracção do imposto que foi defraudado (§ 62, I I I ) . 
A conversão da multa em prisão, conversão que 
não é admittida em um caso (lei sobre o seUo), 
rege-se freqüentemente por uma regra diversa da 
que é estabelecida pelo C. p. (§ 71). 

A medida do confisco é largamente applicada 
e em sua applicação rege-se por disposições minu-
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ciosas (ver, por exemplo, os arts. 154 a 157 da 
lei sobre a união aduaneira; cons. o § 58, nota 4). 

Também a pena accessoria da perda do direito 
de exercer a profissão tem aqui certa importância 
(§ 59, nota 5). 

4.**— Uma das disposições mais interessantes 
para a sciencia é a responsabilidade subsidiaria, 
regularmente admittida, de terceiros innocentes pelas 
multas em que incorre o culpado (§ 58, nota 6) ('). 

5.°— A reincidência é punida com a maior 
severidade, com um rigor excepcional relativamente 
a todo o systema da legislação imperial: a multa 
convérte-se em prisão, o máximo da escala penal é 
quadruplicado etc. (§ 70). 

6.**— O empenho de contrariar a tendência dos 
juizes á brandura revela se ainda na applicação de 
numerosas circumstancias aggravantes. Também nesta 
parte encontra se na lei sobre a união aduaneira 
(arts. 144 a 148) um exemplo frisante. 

7.°— Não raro encontram-se disposições espe-
ciaes sobre o concurso dos delictos, seja de vários 
tlelictos contra as rendas publicas, seja de um de-
licto desta natureza com outras acções delictuosas. 

(') « £' uma especialidade do direito penal adtiatieiro, diz G. 
Meyer, a garantia a que a lei obriga certas pessr>as para com os mem
bros de sua familia e os auxiliares do seu negocio em razão de direitos 
que Bstes tenham defraudado e das multas em que tenham incorrido 
As administrações de via«-ferreas e â i companhias de navegação são 
garantes dos seus prepostos e mandatários. O industrial e o negociante 
respondem pelos seus empregados, aprendizes, auxiliares, cônjuge e 
filhos que estejam ao seu serviço e soldada ou pelas pessoas qne habi
tualmente comsigo convivam ; essa garantia é incondicional, quando 
su tratu de dii^itos defraudados; não assim porém, quando se trata de 
multas, si o garante provar que o delicto aduaneiro foi praticado sem 
sua sciencia. Na mesma extensão e sob as mesmas condições respon
dem por seus cônjuges c alhos os indivíduos que não pertencem & 
vlasse industrial ou çommercial». N. do trad. 
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8."*— Finalmente! os prasos para a prescripção 
são fixados em desaccordo com o C. p. (§ 77). bem 
como estabelecem-se disposições especiaes sobre o 
começo e a interrup^fão da prescripção. 

§ 197. — I. Viola(^o do dever relativo ao 
paganaento de taxas 

LiTTEKATUBA.— .â.lém das obras indicadas no § 196, 
Dambach, Gommentarío á lei postal, 5? ed., 1892; Sydow, 
WV, 2.». 291; Stenglein, NG, 251. 

1.— Segundo a lei postal do Império da Alle-
manha de 28 de Outubro de 1871, são punidos, 
como «defraudações do porte e defraudações pos-
taes » (art. 27 a 33), os seguintes factos: 

1." — Violar o monopólio postal, expedindo 
mediante retribuição», cartas Q) e jornaes politicos 
de um logar para outro, quando nelles existam 
estabelecimentos postaes (portanto não se compre-
hende na lei a expedição dentro do mesmo logar) ('). 

(') Caria é todo objecto fechado remettido pelo correio que 
não se comprchende no conceito de picote. Não ó necessário que con
tenha uma communioição escripta. Neste sentido a dcc. d» Trib. do 
Imp. de 23 e 28 de Maio de 91. 12.". 22 e Stenglein, 253. Pouco 
importa o tnodo porque a carta é fechada. 

(•) Postregal (o direito real postal) é a attribuição exclusiva 
do correio para o desempenho de certos negócios que estão a seu 
cargo; Postzwa»ig (a coacçuo postul) é o dever dos particulares de 
servir-se do correio como intermediário para o desempenho desses ne
gócios. O Postregal e p Postzwang que outr'or:\ tiveram grande ex
tensão, tem sido mais e mais cerceados pela nova legislação e prescn. 
temente só existem para cartas e jornaes. Objecto do Postzwang é : 
1.0, a expedição de cartas lacradas, cosidas, ou de outro modo fechadas; 
2.", a expedição de jornaes sobre ussuniptos p >liticc>s, que apparcçam 
mais de uma voz por semana. Por jornaes politicos se entendem os 
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2.*"—Abusar da franquia postal, servindo-se 
illegalmente de uma designação que exima de pagar 
o porte, ou coUocando dentro de um objecto, cuja 
expedição é isenta do pagamento do porte, um outro 
que o deva pagar. 

o.**—Empregar sellos servidos para franquear 
um objecto a expedir. 

4."—: Fazer entrega de objectos sujeitos ao 
porte a empregados postaes ou a postilhões para 
evitar o pagamento do porte. 

A pena consiste no quádruplo do porte de-
fraudado, mas não pôde ser inferior a 3 marcos. 
Nos casos sob os ns. 1 e 2 o agente incorre na 
pena, logo que entrega ao correio o objecto a 
expedir. 

Na primeira reincidência, dobra-se a pena; 
nas outras reincidências a multa é elevada ao quá
druplo. A prescripção da reincidência opera-se em 
3 annos. 

Todas as multas são recolhidas á caixa da 
assistência ou da beneficência postal. 

5.°— Incorre na mesma pena (mas sem aggra-
vação da reincidência) aqueUe que scientemente e 
para subtrahir ao cofre a importância correspon
dente á passagem, viaja pela posta sem se ter jfeito 
inscrever. 

que regularmente trazem noticias políticas, isto é, sobre negócios do 
Estado. O monopólio do correio soffre certas restricções. Somente pre
valece: l.o, quanto ao commercio no interior do Império ou deste 
para o estrangeiro (é pois permittido expedir cartas e jomaes do 
estrangeiro para o Império, sem o intermédio do correio); 2.«, quanto 
ao commercio de logar onde exista estação postal para outro logar 
também provido de estação postal; 3 . ' , em relação á expedição me
diante retribuição.— O monopólio do correio não é ofiTendido, quando 
a expedição se faz por mensageiro ou vehiculo expresso ( 6 . Meyer). 
N. do trad. 
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11.— Os delictos previstos nos arts. 275 e 276 
do C. p., de que já tratámos no § 162 em con-
nexão com a falsificação de documentos, apresen
tam-se em certo sentido também como defraudações 
qualificadas de taxas dos correios e dos telegraphos, 
ou como actos preparatórios de taes defraudações. 

III. — Segundo a lei de 16 de Maio de 1896 
sobre a introducção dos sellos dos telegraphos, incorre 
na pena declarada sob o n. I quem utilisa-se de 
taes sellos já desvalorisados para a franquia de 
telegrammas. 

§ 198.— II. Infracções relativas a direitos 
aduaneiros 

LiTTEEATUEA. — Além das obras mencionadas no 
§ 196, Lõbe, J)as ãetitsche ZollstrafrecM, 2^ ed., 1890 ; 
Weinsheimer, Die Strafgesetze in Zoll- nnã Stev^rsachen-, 
1881; TMmmel, Z, 12.", 784. 

I. — Neste logar só podem ser mencionadas as 
mais importantes disposições da lei do 1.° de Julho 
de 1879 sobre a união aduaneira. 

1.** — Commette contrabando quem emprehende (̂ ) 
importar, exportar ou fazer transitar objectos, cuja 
importação, exportação ou transito a lei prohibe. 

A pena consiste no duplo do valor da cousa 
que faz objecto do contrabando e não pôde ser in
ferior a 30 marcos. Os objectos são confiscados 
(art. 134). 

Commette defraudação quem emprehende (̂ ) es
quivar-se indevidamiente ao pagamento de direitos 
de importação ou de exportação. A pena consiste no 

(̂ ) A idéa do empreheiidiineiito é a mesma idéa geral. Contra, 
Stenglcin, N G. 992 (completamente obscuro). 
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quádruplo dos direitos defraudados. Os objectos são 
confiscados (art. 135). 

As circumstancias constitutivas dos dous de-
lictos são descriptas nos arts. 136 a 139 com minu
ciosa casuistica. Presume se a culpa do accusado (*). 

2,° — A primeira reincidência (e a este respeito 
consideram-se o contrabando e a defraudação como 

C) Como se vê do texto, a palavra contrabando (eontrebande) 
designa un> delicto especial e essencialmente diverso du defraudação 
yZollflef7-au<intion) que corresponde a'» contrabando do nosso direito. 
« üs dous principaos delictos do direito penal aduHneiro, diss G. Meyer 
{Lehrb. des d. Vei'wnUungm'echtes, 2°, 346!, são o cvntrubando e u 
defraudação. O contrabando é a importação, a exportação ou o transito 
de objectos, cuja importação, exportação ou transito a lei pn.hibe. A 
defraudação é todo acto pelo qual hlguem procura subtrahir-se inde
vidamente ao pagamento do imposto aduaneiro. Em rigor o contra
bando não é delicto aduaneiro, mas a infracção de uma prohíbição 
pulicial. Estes dous delictos, porém, sttenta a natureza homogênea dos 
actos necessários pai-a a sua praiica, classificam-se na mesma cate
goria. Quer pura um, quer para outro, não se exige um determinado 
resultado; a tentativa e a execução são tratadas do mesmo modo. Ambas 
não podem concorrer; pois uma defraudação de direitos só p<$de dar-se 
a respeito de objectos, cuja importação é permittida». — Objecto do 
imposto aduaneiro é a importação, u exportação ou o transito de merca
dorias. Presentemente, porém, na Allemanha, só a importação é tri
butada, a exportação e o transit<; são isentos do direitos. Só o Império 
pôde lançar impostos de importação ou exportação. « Dentro do Im
pério, dÍ7. o citado escriptor, existe plena liberdade de commcrcio. Todos 
os objectos que se acham no livre gyro do um Estado da Federação 
podem ser introduzidos em qnalquer outro Estado. D'ahi segue-se: 
a) que probibições relativas á exportação ou á importação não podetn 
ser decretadas por um Estado contra o outro; ô) que um Estado da 
Federação somente podo cobrar direitos de objectos procedentes de outro 
Estado, quando productos similares daquelie estão sujeitos a um imposto 
interno ». Este principio de livre transito no interior do paiz, principio 
fundamental em toda federação, é posto em duvida no Brazil, apozar 
do art. 7 n. 2 e art. 11 n. 1 da sua constituição. 2íota do trad. 
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delictos homogêneos) acarreta o dobro da multa e, 
em regra, cada uma das seguintes reincidências a 
pena de prisão por tempo não excedente a dous 
annos. A prescripção da reincidência opera-se em 
três annos (§§ 140 a 143). 

3.° —• Entre as circumstancias aggravantes são 
as seguintes as de maior importância. 

a) No contrabando commettido por uma qua
drilha de contrabandistas, a pena em que incorrem 
os chefes é aggravada por um a seis mezes de prisão, 
e a em que incorrem os cúmplices por um a três 
mezes de prisão. Na reincidência, ou quando a as
sociação é permanente, a pena applicavel é prisãc 
por um a dous annos, ou por seis mezes a um anno 
(art. 146). 

b) Quem commette contrabando ou defraudação 
sob a protecção de um seguro, incorre, além da pena 
comminada contra o delicto, em prisão por um até 
três mezes. Dá se nova aggravação, quando o facto 
é praticado por três ou mais pessoas associadas para 
este fim. A lei pune também o segurador, ou os 
directores, os prepostos incumbidos da contabilidade 
e os sócios da Companhia de seguro com a pena de 
prisão (até 2 annos); os fundos da Companhia são 
confiscados (art. 147). 

e) Quem, por occasião da pratica do delicto, 
trouxer comsigo armas para resistir aos empregados 
aduaneiros, incorre, além da pena ordinária, em 
prisão por 6 mezes a um anno (art. 148). 

4." — Estas disposições são completadas por 
uma serie de penas de « ordem ». A responsabilidade 
subsidiaria de terceiros e a execução do confisco 
regem-se por disposições especiaes. Si concorrerem 
com o contrabando ou a defraudação outros actos 
delictuosos, applicam-se as penas do contrabando ou 
da defraudação cumulativamente com as penas que 
forem applicaveis a taes actos (art, 158). No caso 
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de insolvabilidade a conversão d^ multa em prisão 
opera-se em parte segundo regras diversas das que 
o C. p. prescreve. A ignorância das disposições da 
lei e das disposições administrativas devidamente 
publicadas ez vi da mesma lei a ninguém aproveita, 
nem mesmo ao estrangeiro (art. 163; ver o § 40, 
nota 5."). O contrabando e a defraudação prescrevem 
em três annos (art. 164){ 

II. — E' este tai^bem. no essencial, o ponto 
de vista da lei do 1." de J^ilho de 1869 sobre a 
(( segurança das fronteiras da união aduaneira » nas 
partes do território hamburguez èxcluidas da união. 
As disposições desta lei foram/ estendidas pela lei 
de 28 de Junho de 1879 ás partes do território de 
Bremen também èxcluidas (^}. 

III . — A lei de 23 de Junho de 1882 concede 
aos donos de moinhos, cujos productos são desti
nados á exportação,- favores que consistem na re
missão do imposto de importação sobre o trigo. Mas 
o trigo estrangeiro despachado pela alfândega para 
o moinho só pôde ser alienado no estado de matéria 
prima com o consentimento da autoridade fiscal. 

As infra cções são punidas com multa até 1000 
marcos. 

IV. — Pelo tratado commercial de 6 de Dez
embro de 1891 celebrado com a Austria-Hungria e 
a convenção aduaneira, que lhe foi accrescentada 

(*') o território do Império da AUemanha ê uma unidade sob 
o ponto de vista aduaneiro. Este principio proclamado pela constituição 
federal sofíre duas excepções, pois ha enclaves, isto é, territórios que 
não pertencem ao império e estão comprehendidos no seu systema 
aduaneiro (o grão ducado de Luxemburgo, as communas austríacas de 
Jungholz e Mittelberg), c ha exclaves, isto é, partes do território federal 
fora das fronteiras aduaneiras (pequenas partes do território de Bremen, 
Hamburgo, iíaden). N. do trad. 
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como appenso D, o Império da AUemanha tomou o 
compromisso de sujeitar a penas as infracções das 
leis aduaneiras austro-hungaras. O Império desem
penhou-se d'esta obrigação, mandando vigorar a lei 
de 17 de Julho de 1881, decretada em virtude do 
antigo tratado. 

l.'' — O contrabando é punido com a pena de 
confisco e com a multa do dobro do valor da cousa 
que faz objecto do delicto. A multa não pôde ser 
inferior a 30 marcos (art. 2). 

2.° — A defraudação de direitos aduaneiros 
incorre, além do confisco, na multa do quádruplo 
dos direitos defraudados (art. 3). 

3.° — Não podendo effectuar-se o confisco, será 
elle substituído pelo pagamento do valor do objecto, 
e, si não s€ puder verificar qual seja esse valor, o 
delinqüente será condemnado a pagar uma quantia 
entre 75 e 3.000 marcos (art. 4). 

4.° — As outras infracções sujeitam a penas 
de (( ordem » (art. 5). 

5.° — No caso de insolvabilidade, a multa con
verte-se em prisão por tempo correspondente, nos 
termos do C. p. A prisão não pôde exceder a 
6 mezes (art. 6). 

§ 199. — III. Infracções relativas a impostos 

I. — Infracção da lei de 12 de Outubro de 
1867, concernente ao imposto sobre o sal (não 
vigora nos Estados do sul). 

A lei commina contra a emprehendida defrau
dação a multa do quádruplo dos direitos defrau
dados ; a multa não pode ser inferior a 30 marcos. 
O sal respectivo ou os apparelhos ficam sujeitos a 
confisco (art. II) . Na primeira reincidência a multa 
é elevada ao quádruplo (art. 12). O dono da sa-
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lina, reincidindo, perde o direito de administral-a 
(art. 13, ver o § 59, nota 5). Si a multa não 
puder ser calculada segundo o peso do sal, o delin
qüente será condemnado a uma multa entre 60 a 
600 marcos (art. 16). Quanto ao mais, tem appli-
caçHO as leis penaes sobre direitos aduaneiros. 

II. — Infracção da lei de 16 de Julho de 1879, 
concernente ao imposto sobre o fumo. 

1." — A emprehendida defraudação é punida 
com a multa do quádruplo do imposto defraudado 
(arts. 32 a 35). Não podendo verificar-se o valor 
do imposto, applica-se uma multa entre 30 a 300 
marcos (art. 36). Na primeira reincidência a multa 
é elevada ao dobro, nas outras o delinqüente in
corre em pena de encarceramento por tempo não 
excedente a 2 annos (art. 37). 

2." — Incorre nas mesmas penas, quem empre-
hende obter indevidamente o reembolso de um im
posto ou de um direito aduaneiro ^art. 38). 

3.° — A prescripção da reincidência opera-se 
em 3 annos (art. 39). São complementares « as 
penas de ordem » (arts. 40 e 41). O art. 43 trata 
da responsabilidade de terceiros, e o art. 44 da 
conversão da multa, dado o caso de insolvabilidade. 
O art. 45 fixa para a prescripção o praso de 
3 annos. 

III . — Infracção da lei de 31 de Maio de 1872, 
concernente ao imposto sobre as cervejarias (não 
vigora nos Estados do sul). 

Commette defraudaçâo quem utilisa-se da ma
téria prima para fabricar cerveja, sem ter feito as 
declarações que a lei exige para o pagamento do 
imposto (arts. 21 a 29). A pena consiste no quá
druplo do imposto defraudado, e não pôde ser infe
rior a 30 marcos (art. 30). Si não se puder cal
cular o valor do imposto, o delinqüente será con-
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demnado a uma miulta entre 30 e 300 marcos 
(art. 31). Na primeira reincidência a multa cor
responderá a oito vezes o valor do imposto defrau-
dado, e nas outras applicar-se-ha a pena de encar-
ceramento por tempo não excedente a 2 annos ou, 
nos casos menos graves, encarceramento ou multa, 
penas estas que não poderão ser inferiores ao dobro 
das da primeira reincidência (art. 33). A prescri-
pção da reincidência opera-se em 3 annos (art. 34). 
As pequenas contravenções acarretam « penas de 
ordem » (arts. 35 e 36). O art. 38 trata da re
sponsabilidade subsidiaria de terceiros, e o art. 39 
da conversão da multa, dado o caso de insolva-
bilidade. A defraudação prescreve em 3 annos 
(art. 40). 

IV. — Infracções da lei de 8 de Julho de 1868 
« concernente ao imposto do álcool em vários Es
tados da Federação e em partes do território» 
(entrou em vigor no 1." de Outubro de 1887 em 
todo o território da União destinada á percepção 
do imposto sobre o álcool). A lei assenta o im
posto sobre a capacidade das cubas de maceração 
e a matéria prima. 

Commette defraudação quem emprehende um 
acto industrial, que sujeite ao pagamento do im
posto, sem que tal acto conste do plano de explo
ração executado pela estação arrecadadora, ou quem 
de tal modo desvia-se do dito plano, que d'abi 
resulte uma diminuição do imposto (art. 50). A 
pena é o quádruplo do imposto defraudado. Na 
primeira reincidência a multa corresponderá a oito 
vezes o valor do dito-imposto, e em cada uma das 
seguintes a 16 vezes (arts. 32 e 53) ; mas, segundo 
o art, 40 da lei de 24 de Junho de 1887, não 
pôde a multa exceder a 6.000 marcos. A pena 
da primeira reincidência é acompanhada da perda 
do direito de distillar por dous mezes, e a pena da 
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segunda da perda perpetua desse direito. Outras 
infracções acham-se previstas em um grande numero 
de disposições penaes especiaes (arts. 58 a 65). 
Os arts. 66 e 67 regulam desenvolvidamente a 
responsabilidade de terceiros e o concurso de varias 
infracções da mesma lei. Quanto ao mais, têm 
applicação as disposições das leis penaes aduaneiras 
(art. 68). 

Segundo a lei de 19 de Julho de 1879, con
cernente á isenção do imposto do álcool destinado 
a fins industriaes, incorre em pena: 

1.°, quem emprehende obter o reembolso de um 
imposto sobre o álcool, a que não tenha direito ou 
que somente lhe seja devido em quantia inferior á 
reclamada; 

2.°, quem applica a fim diverso do permittido 
o álcool a respeito do qual lhe i^ra -eoQcedido ou 
permittido o reembolso. 

A pena é multa egual ao quádruplo da inde-
mnisação reclamada (art. 2). 

V. — Infracções da lei de 24 de Junho de 1887, 
concernente ao imposto sobre o álcool. Esta lei, 
decretada a principio para o território da Uniã,o, 
relativa ao imposto sobre o álcool, e depois am
pliada á Baviera, Baden e Wurttenberg, creou, como 
complemento á lei de- 8 de Julho de 18^8, um 
imposto sobre o consumo do álcool. Dentre as 
minuciosas disposições penaes da lei destacaremos 
as seguintes: 

1.° — Os arts. 17 a 20 definem precisamente 
o que seja defraudação e a esta equiparam a obten
ção de uma indemnisação do imposto de consumo. 
Presume-se a culpa. 

2° — A pena é o quádruplo do imposto de-
fraudado e nãa pôde ser inferior a 5 marcos. Si 
não se puder verificar o valor do imposto, appli-
car-se-ha uma multa entre 5 a 10.000 marcos 
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(art. 21). Dando-se contravenção (ver .o § 51, 
nota 4), a cumplicidade por assistência e o favore-
cimento são punidos com multa até 150 marcos 
(art. 22), Os arts. 23 e 24 regulam a aggravação 
da reincidência. 

3.° — As infracções da obrigação relativa á 
rectificaçao dos alcools são punidas com multa 
até l.OpO marcos. Quanto ao mais, applicam-se 
penas de ordem (arts. 26 e 27) ou multas, como 
medidas executivas (art. 31). 

4.° — Segundo os arts. 28 e 29, os donos e 
os -directoxes de distillações, independentemente do 
procedimento contra « o autor propriamente dito », 
incorrem em multa até 5.000 marcos (ver o § 58, 
nota 5). Em certas condições pôde ser-lhes vedado 
o éxèfciüió da industria (art. 30). O art. 32 re
gula a responsabilidade subsidiaria dos industriaes 
e commerciantes. 

5.° — A conversão da multa no caso de insol-
vabilidade rege-se pelos arts. 28 e 29 do C. p . ; 
mas o máximo da pena de prisão por defraudação 
em reincidência reiterada não pôde exceder a 
2 annos (art. 34). 

6.° — A acção penal prescreve em 3 annos 
(art. 35). 

VI. — Infracções da lei de 31 de Maio de 
1891, concernente ao imposto sòbçe o assucar (em 
vigor desde o 1." de Agosto de 1892),. Os direitos 
são cobrados, como imposto de consuòio, sobre o 
peso do assucar destinado ao consumo Interno. 
Como as disposições penaes moldam-se em geral 
pela lei sobre o imposto do álcool, basta ne&te 
logai indicar as matérias que fazem objecto da lei 
em questão. 

Cap. 5 da lei. Disposições penaes : 1.°, con
ceito da defraudação (arts. 43 a 46); 2.°, penas 
(art. 47) ; 3.°, aggravação no caso de reincidência 
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(artSi 48 e 49); 4.°, aggravação em razão de outras 
circumstancias (arts. 51 a 53) ; 6°, penas em que 
incorrem os donos ou directores das fabricas de 
assucar (arts. 54 a 56); 7.°, medidas executivas 
(art. 57); 8.°, responsabilidade subsidiaria de ter
ceiros (árt. 58); 10.", conversão da multa em prisão 
(art. 60); 11.°, prescripção (art. 61); 12.°, processo 
(arts. 62 a 64). 

§ 200.̂ —V. Acções puniveis relativas ás leis 
sobre o sello 

I. — O C. p. contemplou certas ihfracções que 
têm por objecto o sello já na falsificação de do
cumentos è já entre as contravenções. Podemos pois 
referir-nos ao que ficou dito no § 162. 

I I . - ^ Infracções da lei de 10 de Junho de 1869 
(modificada pela lei de 4 de Junho de 1879) con
cernente ao sello de letra. 

A violação do dever de pagar o imposto do sello 
é punida com multa equivalente a 15 vezes o valor 
do imposto defraudado. A multa deve ser integral
mente paga por cada pessoa que não satisfizer em 
tempo a obrigação relativa ao sello, bem como pelos 
corretores e intermediários que no paiz negociarem 
scientemente letras sujeitas ao imposto. A multa in-
cobravel não é convertida em prisão. A defraudação 
prescreve em 5 annos. Quanto ao mais, têm appli-
cação as leis aduaneiras (art. 15 a 18). 

III . — Infracçôes da lei de 3 de Julho de 1878 
concernente ao sello das cartas de jogar. 

As cartas de jogar não selladas estão sujeitas 
a confisco, pouco importando a quem pertençam, ou 
que seja ou não accusada uma determinada pessoa. 
Quem tem á venda, aliena, distribue, adquire cartas 
de jogar não selladas, ou com ellas joga ou as tem 
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scientemente sob a sua guarda, incorre, por cada 
baralho, na multa de 30 marcos (art. 10). Na mesma 
pena incorrem os hoteleiros ou outras pessoas que 
recebem hospedes, quando com sciencia d'eUes se 
fizer uso em suas casas ou estabelecimentos, de 
cartas que não tenham sido selladas (art. 10, ai. 3). 
Incorre ainda na mesma pena quem, tendo introdu= 
zido ou recebido do estrangeiro cartas de jogar, não 
as apresentar ao sello (art. 11). A multa calculada 
do modo indicado níío poderá ser inferior a 500 
marcos, quando quem. aliena, tem á venda ou sob 
a sua guarda, introduz ou recebe do estrangeiro 
cartas de jogar, commerciar em cartas de jogar 
(art . 12) . Disposições penaes especiaes prevêem 
outras infracções (art. 13 a 16). O art. 18 regula 
a responsabilidade subsidiaria de terceiros. A acção 
penal prescreve em 3 annos (art. 20). Quanto ao 
mais, applicam-se por analogia as leis aduaneiras 
(art. 19). 

IV. — Infracções da lei concernente ao sello 
imperial do 1 de Julho de 1881, modificada pela lei 
de 29 de Maio de 1885, novo texto dado pela lei 
de 27 de Abril de 1894 (sello de papeis de cre
dito). 

1.° — Quem emitte, aliena, dá em penhor acções, 
rendas ou obrigações, ou faz qualquer outro negocio 
inter vivos a respeito de taes títulos ou eíFectua pa
gamento, sem observar as prescripções da lei sobre 
o respectivo imposto, incorre em multa equivalente 
a 25 vezes o valor dos direitos defraudados, não 
podendo a multa ser inferior a 20 marcos por cada 
papel de credito. A multa deve ser paga integral
mente por toda pessoa que, como contractante ou 
em outra qualidade, tenha tomado parte na emissão, 
transferencia, penhor ou outro negocio (art. 3."). Na 
mesma pena incorre quem fizer acquisição de papeis 
de credito estrangeiros obtidos mediante contracto 
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concluido no estrangeiro por contractante residente 
na Allemanha ao tempo da conclusão do contracto 
e que do estrangeiro lhe forem remettidos, ôu que 
o contractante ou seu representante fez vir do es
trangeiro, quando deixar de apresental-os ao sello 
dentro de 14 dias depois de introduzidos no paiz 
(lei de 1897). 

2.°—Deixar de passar ou de sellar as. notas ou 
contas (relativas á conclusão de negócios sobre papeis 
de credito) é omissão que faz incorrer em uma multa 
equivalente a 50 vezes o valor do imposto defrau-
dado, não podendo ser a multa inferior a 20 marcos. 
Si não se puder verificar qual seja o valor do im
posto defraudado, applicar-se-ha^uma multa entre 20 
e 5.000 marcos. Além d'esta pena, a reincidência 
acarreta uma multa entre 150 a 5.000 marcos 
(art. 19 e 20) {''). 

S° — O não pagamento de sellos de bilhetes 
de loteria é punido com multa equivalente ao quin-
tuplo do imposto defraudado. A multa porém em 
que incorrem os emprezarios de loterias ou rifas na-
cionaes, bem como qualquer pessoa que se incumba 
da venda de bilhetes de loteria ou de rifa estran
geira no território federal não pôde ser inferior a 
250 marcos. Na mesma pena incorre quem aceita 
entradas para aposta sobre corridas de cavallos nos 
prados públicos ou sobre outros jogos públicos aná
logos sem fazer entrega de bilhetes. Si não se puder 
verificar qual o numero de bilhetes distribuídos, 

C) Trata-se do denominado imposto sobre negócios de bolsa 
(BôrsensteuerJ. A lei de 1885 exige que, nos negócios sujeitos ao im-
posto, a conclusão do negocio conste de uma nota assignada pelas 
partes contractantes ou pelo intermediário (Schlussnote, iordereau). O 
dever de passar a nota incumbe á pessoa interessada no negocio a 
quem a lei obriga a pagar em primeiro logar o imposto. A omissão da 
nota porém não affecta a validade do contracto. 2í. do trad. 
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applicar-se-ha uma multa entre 150 e 5.000 marcos 
(art. 26). 

Além dos três mencionados casos de defrau-
dação, a lei pune também outras infracções de menor 
importaaacia com penas menos rigorosas (art. 4.°, ai. 2, 
art. 21 e 24). No caso de insolvabiMdade a multa 
não é convertida em prisão (art. 37). Quanto ao 
mais, têm applicação por analogia as disposições da 
lei sobre o sello de 10 de Junho de 1867. 

V. — As contravenções da lei de 20 de Julho 
de 1879 concernente «á estatística do commercio 
entre o território aduaneiro da Allemanha e o es
trangeiro » provocam somente «penas de ordem» (̂ ), 
que não podem exceder a 100 marcos (art. 17). 

(1) Em sentido contrario Stcnglein, N. Cr., 234, que é obscuro 
e contradictorio. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 201.— Disposições geraes 

LiTTSBATUEA.— Hecker, Lehrhuch ães ãeuisehen Mi-
lUãrstr&frecMs, 1887; ahi encontra-se á p. 315 am minucioso 
exame da litteratura j Delius, Z, 9.°, 833 i Daugelmaier,. 
IHe Miliiãrverhreéhen imã •Ve)'gehen nach ôsierreichischem 
Mecht, 18841 o mesmo, Geschichte ães MüitàrstrafrecUs, 
¥0l. 79 dos Airnaes do exercito e da marinha da Alle-
manha, 1891; o mesmo, MilitmTechtUche unã müitãrethische 
Aòhanãlungen, tendo em attenção a legislação da Austria-
Hungria, da França e da Itália, 1893; Weisl., GS, 43, 71; 
o mesmo, Bas MeeresstrafrecM, parte geral, 1892. — La» 
band, Stacdsrecht; Günther, Z, 12.^ 652; Seuffert, StG, 1.̂ , 
69. ~ Bico material na «Justificação de um prqjecto de 
C p. mil. para a Hollanda» de van der Hoeven. 

I.— A historia do direito penal militar data 
do apparecimento dos exércitos permanentes, facto 
que tomou necessária a decretação de especiaes 
K artigos de guerra » e de « cavallaria». Na Alle-
manha do sul os artigos de guerra promulgados por 
Maximiliano I em_,1508 (renovados em 1570), e 
na Allemanlia do sul o direito militar do Branden-
burgo eleitoral promulgado pelo grande-eleitor em 
1656 (modelado pelos artigos de guerra da Suécia 
de 1624, e renovado em 1665), deram as bases 
sobre que se desenvolveu o direito ulterior. Entre
tanto só no curso do presente século foi que os 
Estados da Allemanha quasi em sua tofedidade sen= 
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tiram a necessidade de codificar o seu direito militar. 
Baseando-se no art. 61 da Constituição federal da 
Allemanha do Norte., a ordenança de 29 de Dez
embro de 1867 introduzi© o direito penal militar 
vigente na Prússia, e especialmente o C. p. mil. 
prussiano de 3 de Abril de 1845, em todo o terri» 
torio fe^deral, comprehendidos Baden e Hesse, mas 
excluído o reino da Saxonia. Assim ao tempo da 
fundação do Império da Allemanha coexistiam os 
seguintes cod. militares, em parte, muito divergentes 
entre s i : 1." o cod. prussiano de 1845; 2° o saxonio 
de '4 de Novembro de 1858, 8° o bávaro de 29 de 
Abril de 1869 ; 4° o wurttemberguense de 20 de 
Julho de 1818. Fez-se logo sentir a necessidade de 
uma regulamentação uniforme e carrespondente á 
mudança das relações; a unificação do direito penal 
civil ainda mais imperiosa a tornou. Não tardou 
que os esforços empregados dessem o resultado 
desejado O C. p. mil, da Allemanha de 20 de Junho 
de 1872 (introduzido na Alsacia-Lorena pela lei de 
8 de Julho de 1872) começou a vigorar no 1.** de 
Outubro do mesmo anno. 

II.— Crimes ou delictos militares são as acções, 
contra os quaes o C. p. mil. commina penas. Dis-
tinguem-se em delictos puramente militares e em 
delictos militarmente qualificados : os primeiros são 
os que s<5 podem ser commettidos por militares, e 
os segundos são crimies communs, que o C. p. mil. 
sujeita a peitas especiaes (delida militaria própria 
et imprópriaJ. Os actos puniveis dos militares, que 
não constituem cfimes ou delictos militares, são 
julgados segundo as leis penaes ordinárias (art. 3) 
As infracções militares distinguem-se também em 
crimes e delictos: são crimes, quando punidos com 
as penas de morte, reclusão, encarceramento ou 
prisão em fortaleza por mais de cinco annos; são 
delictos, quando pumdos com penas de prisão por 
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tempo não superior a cinco annos (art. 1), O direito 
penal militar não admittio a classe das contraven
ções (ver o § 25, nota 2). As violações do dever 
relativo ao serviço, que o C. p. mil. não sujeita a 
penas, pertencem ao direito penal disciplinar. Com 
este não se deve confundir a punição de delictos 
militares por via disciplinar, que o art. 3 da lei de 
introducção do C. p. mil. permitte nos « casos menos 
graves » relativamente a certos delictos, 

II. — Applicabilidade do direito penal militar 
quanto ás pessoas. As disposições do direito penal 
militar applicam-se no todo ou em parte, com ou 
sem limitações, ás seguintes classes de pessoas: 

1.°, aos militares (art. 4), isto é, aos indivíduos 
que são soldados por estado e aos empregados mi
litares. Essas pessoas classificam-se como mostra o 
quadro que acompanha o C. p. mil. Cumpre porém, 
observar que os empregados militares só estão su
jeitos ao C. p. mil., quando acham-se em campanha 
e commettem alguns dos actos adiante enumerados 
no § 202, I, II , VI, VIII (arts. 153 e 154); 
h) que as pessoas pertencentes á reserva estão 
sujeitas ao C. p. mil. -illimitadamente, emquanto 
acham-se em serviço, e, fora disto, somente quando 
occorrem alguns dos casos especificados pela lei 
(arts. 101, 113, 126 e 42) (•*); 

C) Consideram-se como militares: 1.°, todos os que são soldados 
por estado (Personen des SoldatenstandesJ, isto é, os officiaes supe
riores, os inferiores e as praças do exercito e da marinha, do corpo 
de saúde e do corpo de engenheiros-machinistas; 2.°, os empregados 
militares. Mas nem todos os empregados da administração da guerra 
ou da marinha são militares; alguns ha que são meros empregados 
civis. Por empregados militares entendem-se somente os que se 
empregam na administração militar e tem a categoria de militar. 
(Militãrrang). E ' essa categoria o traço característico que os dis
tingue dos empregados civis. Os serviços, observa Hecker, por serem 
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2°, aos officiaes à Ia suite, que não pertencem 
ao exercito allemão ou á marinha imperial, quando 
forem provisoriamente admittidos ao serviço, bem 
como em relação a actos contra a subordinação 
militar, que praticarem, emquanto trazem o uni
forme militar (art. 2.°, ai. 3) ; 

3.°, aos gendarmes dos Estados, que ao tempo 
da introducção do C. p. mil., eram militares, se
gundo a legislação estadual (lei de intr., art. 2, ai. 2); 

4.°, ás pessoas que pertencem ao que se deno
mina o (( séquito do exercito », isto é, a todas as 
pessoas (carreteiros, enfermeiros, reporters, e tc) , 
que durante uma guerra contra o Império da AUe-
manha, acham-se no exercito em operações, em 
razão de uma obrigação de serviço ou de uma 
obrigação contractual, ou que por outro motivo se 
detém no exercito ou o seguem (arts. 155 e 156); 

5.% aos empregados de um navio de guerra, 
bem como ás pessoas embarcadas para um fim 
attinente ao serviço (art. 166). Estas ultimas pes
soas, porém, só estão sujeitas ás leis de guerra, 
quando o navio acha-se* em estado de guerra (isto 
é, quando navega só fora das águas territoriaes) (̂ ) ; 

prestados á administração da guerra ou da marinha, não se tornam 
p(>r isso militares, nem quem os presta fica sendo militar. A cir-
cumstancia decisiva é ter o empregado a categoria de militar, e estar 
portanto sujeito a um superior militar, e dever a obediência militar. 
E ' pois militar o empregado que tem tal categoria, embora não se lhe 
appliquem as leis militares em toda a sua plenitude, ao passo que são 
civis os demais empregados da administração da guerra ou da ma
rinha, embora em alguns pontos também lhes possam ser applicadas 
leis militares. N. do trad. 

C") « O estado de guerra de um navio, diz o art. 164 do C. p . 
mil., eqüivale na marinha ao estado de mobilisação. Todo navio da 
marinha que navega só fora das águas territoriaes é considerado em 
estado de guerra ». N. do trad. 
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6.°, aos officias estrangeiros, que forem admit-
tidos no exercito em operações (art. 157), quando 
o imperador não tenha tomado disposições especiaes; 

7.°, aos prisioneiros de guerra (art. 158). Além 
disto, o prisioneiro de guerra é punido com a pena 
de morte, a) quando evade-se, violando a sua pala
vra de honra, ou è) quando, tendo sido deixado 
em liberdade sob palavra de honra, faltf». ao seu 
compromisso, ou c) quando antes de terminar a 
guerra, falta ás condições sob que foi posto em 
liberdade (art. 159). 

8.0 __ a outros individuos, allemães ou estran
geiros, que no theatro da guerra se fizerem cul
pados de certos crimes Q) (art. 160) (*=). 

(') Traição contra o paiz, traição em tempo de guerra, conspi
ração relativa a esta, esbulho de mortos, feridos, prisioneircs etc. 
(C. p. mil., art. 59 e 134). 

(•=) Nesta enumeração das pessoas sujeitas ás leis militares e ao 
foro militar não se encontram os reformados nem delia se infere que 
os reformados ahi se achem comprehendidos. G. Meyer aflSrma expli
citamente que o reformado, como qualquer outro cidadão, está somente 
sujeito ao direito commum. «A reforma (Versetmng in Ruhestand), 
diz elle no seu tratado de Dir. adm., 12.», 118, tem por efeito pôr 
termo ao serviço. Para o reformado não subsiste a obrigação de voltar 
ao serviço militar. Si a reforma foi dada. sem pensão e sem a per
missão para usar do uniforme militar, cessa assim toda a situação 
jurídica especial em que que o official anteriorrhente se achara. Os re
formados que recebem pensão gosam de uma limitada isenção de im
postos commuíiaes. Quanto ao mais, as suas relações civis se julgam 
segundo o direito commum. Não estão sujeitos ájtcsiiça militar nem ás 
dispcsições do C. p. militar e ás da lei sobre a disciplina. O processo 
honorífico porém lhes é applicavel, quando tém o direito de usar o 
uniforme militar. Nos casos em que os officiaes da activa são con-
demnados á expulsão do exercito ou da marinha, os reformados in
correm na perda do titulo de ofScial ; nos casos em que os officiHes 
da activa incorrem na pena de demissão, os reformados perdem o 
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IV.— Em relação á efficacia do C. p. mil. 
quanto ao espaço, cumpre ter em attenção os se
guintes importantes princípios : 

1.° •— As infracções coramettidas em paiz es
trangeiro por militares, que ahi se achem no exer
cito ou em serviço, devem ser punidas, como si 
tivessem sido commettidas no território federal 
(art. 7). 

2.°— O allemao ou o estrangeiro que em ter
ritório estrangeiro occupado por forças allemães 
commetter um acto punivel segundo as leis do Im
pério da AUemanha contra tropas allemães ou pes
soas que a ellas pertençam, deve ser punido, como 
si o acto tivesse sido praticado no território federal 
(art 161). 

3." — Os delictos militares que nas relações 
de serviço commum forem commettidos contra mili
tares de Estados alliados, devem ser punidos, pre-
supposta a garantia da reciprocidade, como si tives
sem sido commettidos contra militares allemães 
(art. 8). 

V.— Penalidade do C. p. mil. A, Penas prin-
cipaes (faltam a detenção, a multa e a reprehensão): 
1.° pena de morte; 2° penas privativas da liber
dade, a saber, a) reclusão, b) encarceramento, 
c) prisão em fortalesa, d) recolhimento (recolhimento 
á casa, recolhimento moderado, médio, rigoroso). 
B. As penas accessorias aíFectam somente a honra, 
a saber, 1.° penas contra as pessoas que pertencem 
ao estado militar, a) eliminação do exercito ou da 
marinha; h) demissão ; c) degradação ; ã) transfe
rencia ; 2." penas contra empregados militares, perda 

direito de trazer o uniforme. Mas, accrescenta em nota, como as dis
posições especiaes do C. p . mil. não se referem aos reformados, as 
ditas penas somente podem ser applicadas por occasião de condemDação 
em razão de crimes civis ». N. do trad. 
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do cargo; 3.° em alguns delictos militares (art. 134 
e 138), perda dos direitos civicos. 

VI. — Quanto ao mais, as disposições geraes 
do C. p. civil têm applicação por analogia aos crimes 
e delictos militares (art. 2). Cumpre porém notar 
os seguintes desvios a que já nos referimos na 
parte geral deste tratado: 

1.°— Em relação ás penas infamantes como 
accessorias ás penas da tentativa (art. 46), ver 
o § 66. 

2.** — O art. 47 trata especialmente da ordem 
dada pelo superior (§ 34, nota 1.*). Si uma lei 
penal é violada em razão da execução de uma 
ordem relativa ao serviço, responsável é somente o 
superior de quem a ordem emanou. O inferior que 
obedece, porém, incorre nas penas da cumplicidade, 
1.° quando excede a ordem que lhe foi dada; 
2.° quando sabe ser a ordem concernente a acto, 
que tem por fim um crime ou delicto militar ou civil. 

3.°—O art. 48 declara expressamente que o 
juizo do delinqüente não tem influencia sobre a 
criminalidade do acto (§ 40, nota 6). 

4.° — A violação de um dever relativo ao ser
viço occasionada pelo receio de um perigo pessoal 
é, segundo o mal redigido art. 49, ai. 1, tão pu-
nivel quanto a violação dolosamente praticada (ver 
o § 33). 

5.° — A embriaguez devida a acto do culpado 
não é, segundo o art. 49, ai. 2, uma causa de at-
tenuação de pena (ver o § 37, nota 7). 

6.° — Segundo o art. 50, a adolescência do 
delinqüente não tem influencia sobre as penas (§ 37, 
nota 3). 

7.° — Segundo o art. 51, o processo de um 
crime militar independe de queixa (ver o § 33). 

(») Hecker, 45, ver Jagemann, HG, 1.°, 157. 
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8.°— Apartando-se do C. p. imp., o C. p. mil. 
admittio nos arts. 53 e 55 circumstancias aggra-
vantes geraes. Entre ellas não figura a reincidência. 

§ 202. — Dos crimes e delictos militares 

I. — Traição militar, isto é, a traição contra o 
paiz commettida em campanha (arts. 57 e 58). 

Em relação ao direito commum, as penas são 
consideravelmente aggravadas; nos casos do art. 58 
é até infligida a pena de morte. O art. 59 qualifica 
a conspiração e o art. 60 impõe as penas da co-
autoria á omissão da denuncia. O arrependimento 
efficaz é, segundo o art. 61, uma circumstancia ex-
tinctiva de pena. 

I I . — Comprometter as forças militares em cam
panha, isto é, toda violação do dever relativo ao 
serviço, pelo qual facilitem-se os emprehendimentos 
do inimigo, ou as tropas allemães ou alliadas em 
operações fiquem expostas a perigo ou a soffrer 
damno (art. 62). 

Nos casos graves do art. 63 tem applicação a 
pena de morte. 

III . — Ausência sefn autorisação e deserção (art. 
64 a 68). Estas duas infracções distinguem-se em 
que a deserção auppõe, segundo o art. 69, a in
tenção por parte do agente de subtrahir-se, não 
transitoriamente, masi permanentemente, á obrigação 
de servir imposta pela lei ou resultante de um 
contracto. 

Em certas circumstancias (arts. 71, 72 e 73) 
a deserção é punida com a pena de morte. A de
serção em commum aggrava a pena (art. 72), o 
arrependimento efficaz a attenúa (art. 75). A omis
são da denuncia (art. 77), o facto de induzir a 
desertar e o de favorecer a deserção são sujeitos a 
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penas (art. 78). Entre estes crimes, a lei classifica 
a evasão espontânea (art. 79) e a infracção do 
recolhimento á casa (art. 80), 

IV.-— Mutilação da própria pessoa e simulação 
de defeitos. A' semelhança dos arts. 142 e 143 do 
C. p. imp., o C. p. mil. pune no art. 81 aquelle 
que, mutilando-se, torne-se incapaz para desempe
nhar a obrigação de servir, bem como aquelle que 
deixa que outrem o inhabilite; no art. 82 pune 
quem inhabilita outra pessoa a seu pedido, e no 
art. 83 quem emprega manobras fraudulentas para 
subtrahir-se no todo ou em parte á obrigação de 
servir. 

V.— Colardia (arts. 84 a 88). 
As penas sao difíerentemente graduadas. Se

gundo o art. 84, incorre em pena de morte quem 
durante o combate foge por cobardia, e por palavras 
ou gestos induz os camaradas a fugir. 

VI.— Crimes e delidos contra os ãeveres da 
subordinação militar (art. 89 a 113). 

Este capitulo reúne factos diversos, a saber, 
1.°, faltar ao respeito devido ao superior (art. 89) j 
2.*, faltar a verdade ao superior em negócios con
cernentes ao serviço (art. 90); 3.°, injuriar o chefe 
ou quem occupa no serviço uma categoria superior 
(art. 91); 4.% desobedecer a ordens relativas ao ser
viço ou recusar expressamente a obediência (art. 92 
a 95), crime este punido em certas circumstancias 
com a pena de morte; 5.°, resistir (art. 96), isto é, 
empreheuder impedir por violências ou ameaças que 
o superior execute uma ordem relativa ao serviço, 
ou constrangei o a fazer ou a deixar de fazer um 
acto do serviço ; 6.°, empregar vias de facto contra 
o superior (art. 97), crime que em campanha é 
punido com a pena de morte. Nestes seis casos as 
penas são attenuadas-, quando o subordinado é 
excitado por um acto do superior contrario ás 
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prescripçôes legaes ou que exceda os limites do 
poder deste, e pratica immediatamente um dos ditos 
crimes (art. 98) ; 7.°, provocar ou excitar á des
obediência, á resistência ou a vias de facto (art, 99 
correspondente ao art. 112 do C. p. imp.); 8,% con-
citar vários militares a praticar em commum um 
dos crimes enumerados no art. 99 (art= 100); 9°, pro
vocar reuniões de militeres para o fim do deÜbe-
rarem sobre negócios ou instituições militares, bem 
como colligir assignaturas para queixas ou repre
sentações collectivas ou provocar descontentamento 
relativamente ao serviço (art. 101 e 102); 10.°, mo 
tim militar, isto é, concerte,rem-se vários militares 
para, em commum, desobedecerem, resistirem ou 
empregarem vias de facto (art. 103 a 105); 11.", a 
sediçã.0 militar (ver o art. 115 do C. p. imp.),— 
dá-se este crime, quÉindo juntam-se vários militares 
e emprebendem, com forças reunidas, recusar servir 
ao superior, resistir-lhe ou praticar vias de facto 
contra elle (art. 106 a 110); é em certas xir-
cumstancias punido com a pena de morte; 12.% des
respeitar, injuriar, desobedecer, resistir, empregar 
vias dè facto contra uma guarda militar (art. 111), 
—crime punido como si o acto fora praticado contra 
o superior; 13.°, duello a que o serviço dê occasião. 

VII.— O abiiso de poder (art. 114 a 126) con
trasta com os crimes e delictos de que trata o 
capitulo antecedente. 

A este grupo pertencem os seguintes crimes 
ou delictos; 1.% abusar do poder para fins que não 
são attinentes ao serviço, exigir ou aceitar presentes, 
empréstimos de dinheiro etc. (art. 114); 2.% deter
minar ou ^emprehender determinar um inferior á 
pratica de actos puniveis (art*. 115 e 116); 3.°, im
pedir que o inferior queixe-se ou represente (art. 117); 
4.°, exceder o poder de infligir penas (art. 118) ; 5.**, 
exercer influencia illegul sobre a justiça (art. 119); 
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6.°, arrogar-se o poder de mandar ou de punir 
(art. 120); 7.°, injuriar ou tratar o inferior de um 
modo contrario ás prescripções legaes (art. 121); 
8.°, seviciar o inferior ou prejudicar-lhe a saúde 
(art. 122 e 123).— As guardas são também equi
paradas nesta parte, como no capitulo antecedente, 
aos superiores (art. 125). 

VIII.— Âcções ülegaes commettidas em campanha 
contra as pessoas ou a propriedade (art. 117 a 136). 
O furto, o desvio, a offensa physica, o attentado 
contra os bons costumes commettidos em campanha 
por militar podem ser processados independentemente 
de queixa (art. 127). 

Os factos que a lei qualifica são: 1.°, o esbulho 
não autorisado (art. 128); 2.% a pilhagem (art. 129 
a 133) punida em certos casos com a pena de 
morte. Commette este crime aquelle que em cam
panha, abusando do pânico suscitado pela guerra 
ou de sua superioridade militar, a) na intenção de 
apropriação illegal, toma abertamente ou constrange 
a entregar cousas pertencentes aos moradores do 
logar, h) levanta sem direito impostos ou contri
buições , forçadas ou excede a medida das contri
buições que deve levantar, e assim procede no seu 
próprio interesse. A este crime a lei equipara a 
destruição ou devastação perversa ou acintosamente 
feita em campanha de cousas alheias (art. 132). 
4.", o despojar indivíduos mortos, feridos ou presos 
(art. 134) ; 6.°, o saquear, crime perpetrado por 
quem, deixando-se ficar atrás das tropas, commette 
vexações para com os moradores (art. 135). 

IX. — Outros actos ülegaes contra a propriedade 
(arts. 13,7 e 138). 

1.", Bamnificar, destrtíir ou abandonar iUegal-
mente um, objecta pertencente ao ser^áço (art. 137); 
2.", a) furtar ou desviar, no serviço ou com offensa 
de relações do serviço militar, cousas que lhe te-
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nham sido confiadas ou que lhe sejam accessiveis 
em razão do serviço ou de ditas relações; b) furtar 
ou desviar cousas em prejuizo do superior, de um 
camarada, do dono do alojamento ou de pessoa que 
pertença á casa deste. 

X. — Violação ãe ãeveres do serviço no exercido 
de funcções espedaea (arts. 139 a 145). 

1.**, Fazer officiálmente asseverações falsas 
(art. 139); 2.", deixar-se subornar (art. 140); 3.% fal
tar ao dever em um serviço de guarda (art. 141), 
crime punido em certas circumstancias com a pena 
de morte; 4.°, causar damno grave ao navio ou a 
seus accessorios por falta de exacção no desem
penho do serviço (art. 142) ; 5.", deixar praticar 
actos puniveis (art. 143) ; 6.°, deixar dolosa ou 
culposamente fugir um preso, bem como não effe-
ctuar uma prisão (art. 144) ; 7.% faltar ao dever 
na gestão de negócios administrativos (art. 145). 

XI.— Outros actos contra a disciplina militar 
(art. 146 a 152) 

1.°, Abandonar a guarda ou o corpo (art. 146); 
2.% desonrar a físcalisação dos seus irSeriores e não 
proceder contra actos puniveis (art. 147); 3.°, dar 
causa a uma offensa physica por falta de cuidado 
relativamente a armas ou munições (art. 148) ; 
4.% fazer uso indevido da arma ou provocar outrem 
a usar indevidamente da arma (art. 149); 5.°, casar-se 
sem autorisação official (art. 150); 6.°, embriagar-se 
(art. 151) — a embriaguez é punivel, quando o 
militar em serviço ou depois de ter sido mandado 
ao serviço, torna-se, por tal causa, incapaz de des-
empenhal-o; 7.°, abusar do direito de representação 
(art. 152). 

FIM DO TOMO SEGUNDO E ULTIMO 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Os algari&mos romanos indicam o Tolame e os arábicos a pagina. 

Abactio partus — I , 17. 
Abandono — I I , 40. 
Aberratio ictus — I, 283. 
Abigei — I , 17. 
Abolição ou amnistia — 1, 471, 

nota h. 
Aborto — I I , 46. 
Abuso de autoridade para fim libi-

dinoso — I I , 129. 
Abuso de confiança -^ I I , 260. 

» de matérias explosivas — 
I I , 368. 

Abuso de poder — I I , 499. 
n do púlpito — I I , 194. 

Acção, definição — I , 193. 
Acções impudicas — I I , 113. 
Accumulação de penas — I, 45!). 
Actio injuriarum — I, 151, I I , 25. 
Actiones liberce in causa — I , '2&0. 
Actiones populares ~ I , 15. 
Actos de execução — I, 332, 359. 

í) preparatórios — I, 331. 
Acto de Tontadc — I, 193. 

T. n . 

Adaptação artificial, I , 100. 
Adolescência — I, 115, 264. 
Adultério — I I , 158. 
Afirmação substitutiva do jura

mento — I, 522. 
AfFronta, ver ultrage. 
Agents provocateurs — I, 371. 
Aggravação da pena — I, 447. 
Agglomeraçâo de pessoas — I I , 180. 
Ajuntamento illicito — I I , 465. 
Aliciamento — I I , 547. 
Alta traição — I I , 423. 
Ameaça, como crime sui generis — 

I I , 189. 
Ameaça, como meio de coacção — 

I I , 96. 
Anarchistas — l l , 189, nota 1.». 
Animal, como sujeito de crime — 

I , 188. 
Animus injuriandi — I I , 77. 
Annona fraudata — I I , 317. 
Anthropologia criminal — I , 105.-
Apparelhos postaes pneumaticos — 

I I , 359. 
Apparelhos de protecção — I , 229. 
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Appetite pederastico — I I , 144. 
Apropriação, definição — I I , 228. 

» indebite, ver desvio. 
Apostasia — I I , 166. 
Aquoe et ignis interdictio — I, 17. 
Arma, definição — I I , 60. 
Armas de fogo portáteis — I I , 381. 
Arrancamento de marco ~ I I , 410. 
Arrependimento efficaz — I, 466. 
Arrombar — I I , 235. 
Artificio — I I , 361, 
Artigo-Arnim — I I , 506. 
Artigo-Duchesne — I I , 477. 
Assalto — I I , 59. 
Assasinato — I I , 13, 14, 424. 
Assassinium — I I , 13. 
Assembléas legislativas —• I I , 449. 
Ássignalamento anthropometrico — 

I , 117, nota 7. 
Assistência internacional — I , 169. 
Associação de malfeitores — I , 353; 

I I , 253. 
Assuada — I I , 176, nota a. 
Attenuação da pena — I , 447. 
Attestado medico — I I , 415. 
Atormentar animaes — I I , 575. 
Atypias — I, 110. 
Ausência de imputabilidade - 1,262. 
Autor-editor — I, 275, nota a. 
Autoria, definição — I , 348, 355. 

— intellectual — I , 356. 
— collateral — I , 363. 

Autoridade, definição — I I , 464, 
nota 4 e ^. 

Balnearii — I, 17. 
Bamberguense — I, 3õ. 
Bancarota — I I , 284. 

Bandeira federal — I I , 606. 
Banditismo — I I , 253. 
Bando, ver associação de malfeitores. 
Bannus regius — I, 25, nota a. 
Baratteria — I I , 496. 
Bem juridico, definição — I , 93. 
Bens, divisão — I I , 1. 
Bestialidade, ver sodomia. 
Bigamia — I I , 156. 
Bilhetes do thesouro — I I , 892. 
Bilhonagem — I I , 391. 
Biologia criminal — I, 105. 
Blasphemia — I I , 169. 
Book-maker — I I , 326. 
Bordel — I I , 136, nota 4. 
Burla - I I , 298. 

I) matrimonial — I I , 152. 
» concercente ao credito —11,801. 
» concernente ao seguro —11,310. 
» em segunda reincidência — I I , 
309. 

Bussè, ver multa privada. 

Cabeça — I , 366. 
Cabo telegraphico submarino — I I , 

859. 
Cabotagem — I I , 611. 
Cadáver — I I , 173. 
Caderneta — I I , 228. 
Caixas inscriptas — I I , 281, 593. 
Calumnia — I I , 81, nota a. 
Calumniare — -11, 629. 
Capacidade dos vasos para liquides 

— I I , 601. 
Cárcere privado — I I 106, nota a. 
Carolina — I , 33. 
Carta, definição — I I , 617, nota 1. 
Casa habitada —̂  I I , 239. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE ALPHABETICO 647 

Casas de correcção, antigas — I, 416. 
» » modernas — I, 
432, nota a. 

Casamento simulado — II, 130. 
Castração — II , 33. 
Causa — I, 204. 
Causas de aggravação— I, 447. 

» de attenuação — I, 450. 
u da criminalidade — I, 104. 

Causalidade na omissão — I, 20'9. 
Cédula eleitoral — I, 295. 
Cemitério — II, 171. 
Chaves falsas — II , 236. 
Chefe do Estado, immunidade — I, 

176. 
Circumstancias que excluem ou ex-

tinguem a pena — I, 305, nota c. 
Classes sociaes — II, 194. 
Cláusula relativa ao attentado — I, 

175. 
Coacção jurídica — I, 97. 

» psychica — I, 101, nota 3. 
» publica — I, 191. 

Co-autoria — I, 359. 
Codigc penal da Aliem anha, histo

ria — I, 76. 
Código penal francez — I, 61. 
Códigos territoriaes — I, 62. 
Começo de execução — I, 332. 
Commercio de aguardente no mar 

do Norte — II, 573. 
Commercio de objectos que contem 

chumbo e zinco — II , 379. 
Commercio de vinhos — II, 880. 
Commissão, definição — I, 198. 
Commetimento em commum—I, SI62. 
Comminações penas absolutas — I, 

444. 
Comminações relativamente deter

minadas — I, 445. 

Compensação, ver retorsão. 
Composição, ver Wergeld. 
Compurgação — I, 22. 
Computação na pena incorrida, — 

I, 457. 
Con-causa — I, 201. 
Concubinato — II, 116. 
Concurrencia desleal — I I , 210, 

nota 1. 
Concurrencia de leis penaes— I, 391. 
Concursus ad delictum, ver cumpli

cidade. 
Concursus ereditorum — II, 285. 

» delictorum — I, 381. 
Concurso real — I, 396. 

» ideial — I, 390, notas 1 
e a. 

Concussio, concussão — II, 311,505. 
Condição, em que âiffere de causa 

— I, 204. 
Condições de punibilidade — I, 305. 
Confiar cousas — II, 260. 
Confiar segredos — II, 184. 
Confisco dos instrumentos e produ-

ctos do crime — I, 401. 
Conluio — II , 434. 
Connexão causai — I, 201. 
Connivencia do superior hyerarchico 

— II , 508. 
Consciência da illegalidade —I , 284. 
Consentimento do ofifendido em ge

ral — I, 245. 
Consentimento no adultério — II, 

162, notas 4 e e. 
Consentimento no homicídio — II, 

21. 
Consentimento na injuria — II, 77. 

» na offensa physica — 
II, 29. 

Consentimento no rapto — II, 121. 
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Conspiração — I, 858; I I , 442. 
Constrangimento, como delicio -— 

I I , 101. 
Constrangimento, como exclusão da 

illegalidade — I , 239. 
Constrangimento para fim libidinoso 

— I I , 122. 
Constrangimento para a pratica de 

um acto official — I I , 464. 
Gonstrucções hydraulicas — I I , 359. 
Consummação do crime — I, 321. 
Contrabando — I I , 833, 614, 619. 
Oontracto de companhia — I I , 330. 

» para fornecimento — I I , 

865. 
Contrafacçio em matéria litteraria 

- • I I , 201. 
Contrafracção de moeda — 11, 386. 
Contribuições de guerra — I I , 554. 
Contravenção — I, 185. 
Conversão da pena •— I , 454. 
Corpo collectivo — I , 190, notas 1 

e a ; I I , 75, 88. 
Corpos militares estrangeiros — I, 

179. 
Oorrup<;ão ou peita — I I , 495. 
Corto de trança ~ H , 28, notas 2 e c. 
Cuusa alheia — I I , 222. 

» corporea — I I , 221. 
» sem valor — I I , 221. 

Crime em sentido lato — I , 183. 
» em sentido estrícto — 1,185. 
» por omissão propriamente dito 

— I , 207. 
Crime por omissão impropriamente 

dito — I, 207. 
Crime collectivo — I , 388. 

D composto — I, 387. 
» continuo — I, 384. 
» continuado — I, 386. 

Crime formal — I, 195, nota 4. 
» material — I , 195, nota 4. 
» por habito — I, 389. 
» como occupação — I , 388. 
» como negocio — I, 888. 
» de perigo commum — I I , 343. 
B falho — I, 325. 
» » por omissão •— I , 829s 

nota b. 
Crime político — I , 174; I I , 417. 

» putativo — I, 287. 
Crimes cujos processos dependem de 

autorissição — I , 311; 
ou de queixa — I, 811. 

Crimes militares — I I , 632. 

» de locupletação — I I , 219, 
nota b. 

Crimes de responsabilidade—-11,490 
D dos diplomatas — I I , 506. 
B de ecclesiasticos — I I , 494. 
» dos empregados dos correios 

e dos telegraphos — I I , 507. 
Crimes concernentes a documentos 

— I I , 394. 
Crimes concernentes ao juramento 

—. I I , 509. 
Crimes concernentes ás rendas do 

Estudo — I I , 612. 
Crimes commettidos em paiz estran-. 

geiro — I I , 164. 
Crimes contra o direito internacio

nal — I I , 423, 453, nota 1. 
Crimes contra a liberdade indiviãual 

— I I , 93. 
Crimes contra os direitos políticos — 

I I , 422, 449., 
Crimes contra a moeda — I I , 882. 

a moral — I I , 111. 
a navegação — I I , 

605. 
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Crimes contra a religião — II, 169. 
Crimeu vis •— II , 185, 249. 

» majestatis — II, 419. 
Crimina extraordinária — I, l(i. 

» publica — I, 14. 
Criminalidade aguda — I, 109. 

» chronica — I, 109. 
Criminologia — I, 104. 
Criminosr por Índole — I, 109. 

B de occasião — I, 109. 
Critério — I, 264. 
Cumplicidade — I, 348, 363. 

a necessária — I, 355, 
376. 

Culeus — II, 10. 
Culpa, definição — I, 249. 

» em sentido estricto — I, 289. 
» nas contravenções — I, 255, 

nota e. 
Culpa, dolo determinata — I, 276, 

nota 8. 
Culpa consciente e inconsciente — 

I, 293, nota 5. 
Custodia, definição — II, 224. 

Damno ao patrimônio — II, 303. 
j) real — II, 260. 
» á saúde — II , 28. 

Dftr em penhor cousa alheia — II, 
229, nota/ . 

Dardanariato — II , 317. 
Deformação — II , 34. 
Defraudação — II, 808, 613. 
Degeneração mental — I, 267. 
Delicto em sentido estricto — 1,185. 
Delictos de imprensa, definição — 

I, 294. 
Denuncia falsa — II , 180. 

Deportação — I, 117, nota 8. 
Deprecatio — I, 151, nota b. 
Desacato — II, 171. 
Desafio — II, 63. 
Desenvolvimento detido — I, 266. 
Deserção — II, 648. 
Desiáfecção — II, 567. 
Desistência da tentativa — I, 342. 
Desordem grave — II, 576. 
Destruição — II , 262, 265. 
Desvio ou apropriação indébita — 

II, 255. 
Desuetudo — I, 134, nota b. 
Detenção, pena de — I, 422. 

» correccional subsequente 
— I, 432. 

Determinismo — 1, 122, nota 5. 
Dever funccional, como exclusão da 

illegalidade — I, 242. 
Diffidatio — II, 188. 
Diffamação ou maledicencia — II, 82. 
Directarii — II , 175. 
Direito de associação, transgressões 

— II, 559. 
Direito de asylo nos crimes políti

cos — I, 174. 
Direito domiciliario — II, 175. 

» de exercer a profissão, priva
ção como pena accessoria — I, 409. 

Direito de guerra na edade média — 
I, 28. 

Direito de matar reconhecido ao ma
rido — I, 244, nota 4. 

Direito de mineração — II, 275. 
» penal, definição — I, 1. 
» » canonico — 1 , 26 , 

nota 13. 
Direito penal costumeiro — I, 138, 

notas 1 e a. 
Direito penal estadual ~ î 61,147. 
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Direito penal internacional—1,165. 
» » militar — II, 632, 
» B em tempo de paz e 

em tempo de guerra — 1, 180. 
Direito penal relativo ás sociedades 

por acções — II, 587. 
Direito subjectivo — I, 94, nota a. 
Direitos de autor — II, 197. 

D civicos — I, 485. 
u individuaes — II, 8, 197. 
» de occupação — II, 267. 
» polilioos — II, 449. 

Divisão tripartida dos crimes—1,184. 
Divorteio — II, 162. 
Divulgação de escriptos — II, 140. 
Documento, definição — II, 895. 
Dolo, definição — I, 270. 

» antecedente e subsequente — 
I, 276, nota 8. 

Dolo eventual — I, 273, nota c. 
» geral — I, 276, notas 8 e <í. 
» indeterminado — I, 275. 
» indirecto — I, 276, notas 8 e <2. 
» premeditado e repentino — I, 
199, notas 2 e 6; II , 14. 

Dolus malus — II, 258, nota b. 
Domum vi introire — II, 26 e 27. 
Duello — II, 56. 

» americano — II, 68, nota d' 

E 

Ebrios — I, 116, no'ta 6. 
Editor-autor — I, 296, nota a. 
Edificio, definição — II, 289. 
Educação forçada — I, 116, 265, 

nota c. 
Effractores — I, 17. 
Effeito retroactivo — I, 144, nota a. 
Embaixador, immunidade — 1,180. 

Embaixador, injuria"— II , 455. 
Embriaguez — I, 269, nota 7. 

D como contravenção — 
II, 672. 

Emenda — I, 100. 
Emigração de pessoas obrigadas ao 

serviço militar — II , 560; 
Emigração voluntária de réos — I, 

116, nota 7. 
Emissão de notas bancarias — II, 

679. 
Emissão de papeis a prêmios — II, 

881. 
Emprego de tintas prejudiciaes á 

saúde — II, 879. 
Emprehender — I, 827. 

» com relação á alta 
traição — II, 428. 

Emprehender cpm relação ao homi
cídio — II , 17. 

Empréstimo sobre penhor—II, 248. 
Encarceramento — I, 422. 
Encontro — II, 69. 
Enganar — II, 805, notas / , y, h. 
Envenenamento — II, 42. 

B de fontes e de ob-
jectos de uso — II , 863. 

Erro em geral — I, 279. 
B do medico — I, 298. 
B de redacção — I, 186. 
B typographico — I, 186, nota 6. 

Error in persona ou in objecto — 
I, 288. 

Epizootia ~ II, 868, 564. 
Escalar — H, 285. 
Escandalisar poc actos impudicos — 

II, 189. 
Escandalisar blasphemando—11,169. 
Escandalisar torturando animacs — 

II, 575, 
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Escriptos obscenos — II, 140. 
Escriptorio de informações — II, 79. 
Espelhos — I, âO, nota c. 
Espionagem — II, 439. 
Estados amigos — II, 453. 
Estado civil — II, 148. 
Estados de inconsciencia — I, 269. 
Estado jurídico e Estado adminis

trativo — II . 487. 
Estado de sitio — I, 181, nota a. 
Estatística criminal — 1,106, nota 2. 
Estellionàto, ver burla. 
Estupro — II , 122. 
Evasão espontânea — II, 470. 
Exceder a legitima defesa — I, 281 

e 232. 
Excessus mandati — I, 869, nota a. 
Excitação — I, 366, nota 3. 

» como causa de attenuação 
no homicídio — II, 292. 

Execução forçada, frustrar a — II, 
296. 

Execução da pena de morte— I, 414. 
» das penas de prisão—I ,̂ 121. 
» da multa — I, 427. 
D da pena de reprehensão — 

I, 429. 
Exercido da profissão como exclusão 

da lUegalidade — 1, 245. 
Exigências da Política Criminal — 

I, 122. 
Expedição da sentença — I, 400. 
Exploração criminosa — II , ZU. 
Exposição de infante — II, 38. 
Expulsão de estrangeiros — I, 434. 
Extorsão — II , 811. 

» equiparada a roubo — II , 
254. 

Extradicção — I, 169. 
Extrema necessidade — I, 233. 

Facto — II, 83, 301. 
Faida — I , 21. 
Fallencia, ver bancarota. 
Falsa attestação — II, 406. 
Falso testemunho, ver perjúrio. 
Falseamento da vontade da maioria 

— II, 591. 
Falsificação de documento— II, 399. 

» intellectual, ver falsa at-
testação. 

Falsificação eleitoral — II , 451. 
))• de mercadorias — II , 

373. 

Falsificação da moeda — II , 386. 
» de telegramma — II, 

508, 402, nota a. 
Falsum — II, 382. 
Favorecimento não é fôrma da cum

plicidade — I, 354. 
Favorecimento como crime sui ge-

neris — II, 532. 
Favorecimento do credor — ÍI, 293. 

» da deserção—II, 548. 
Fazer justiça a si mesmo — I, 248. 
Feto — II, 8, nota 1. 
Fiança — I I , 139. 
Fim a que a acção se dirige — I, 272. 
Fins da pena — I, 98. 
Fontes do direito penal — I, 132. 
Frcdum — I, 23, nota c. 
Frevel — I , 27. 
Funcção publica — I, 435, nota 1. 
Funccionario publico — II, 492. 
Funccionarios estrangeiros—II, 457. 
Furto, definição — I I , 220. 

» com arrombamento—II, 284. 
» com chaves falsas — II, 286. 
» á mão armada — II , 238. 
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Furto nocturno — I I , 239. 
» por quadrilha — I I , 239. 
» doméstico — I I , 242. 
» entre parentes — I I , 241. 
» postal— 11, 236. 
» rural e florestal — I I , 153, 

nota 4 ; 245. 
i 'urto sacrilego — I I , 234. 

» da cousa achada — I I , 256. 
» de cadáver e de ohjectos en

terrados com o cadáver — I I , 223. 
Furto, de comestíveis — I I , 247. 

» de ferragens —• I I , 248. 
» equiparado a roubo—ál, 241. 
» em segunda reincidência — 

I I , 240. 
Furtum — I I , 215. 

» possessionis — I I , 244. 
» usus — I I , 243. 

6 

Garantia de terceiros — I, 402. 
Glosadores — 1, 33. 
Graça — I , 468. 
Graduação da pena — I, 142. 
Grassatores — I I , 249. 
Greve — I I , 104, 474. 
Guarda-caça (resistência contra o) 

— I I , 466. 

Habitação, definição — I I , 177. 
Heresia — I I , 166. 
Historia do direito penal — I, 3. 
Homem, definição — I I , 7. 
Homicídio, definição —II , 7. 

M culposo — I I , 23. 
» doloso — I I , *10. 

Homicídio a pedido da TÍctima — 
11, 21. 

Homicidium proditorium -=• I I , 13. 
Honra, definição — I I , 71. 
Honra da família — I I , 86. 
Hora policial — I I , 677. 
Hypnotismo, como exclusão da im

putabilidade—II, 269. 
Hypnotismo, como coacçãp — I I , 97 

nota 4. 

Ignorância, ver erro. 
Illegalidade, como caracteristieo da 

idéia de crime — I, 219. 
Império da lei penal, quanto ao es

paço—I, 155. 
Império da lei penal, quanto â ma

téria— I, 147. 
Império da lei penal, quanto ás pes- -

soas — I, 176. 
Impedir o exercício do direito de votar 

— I I , 450. 
Impostos — I I , 613. 
Impresso, definição — I , 296, nota 1. 
Imputabilidade, definição — I , 249, 

256. 
Imputabilidade, diminuída — 1,258. 
Imputação do resultado — I , 250. 
Incêndio — I I , 346. 
Incesto — I I , 145. 
Inconsciencia, ver estados de —. 
Indemnisação, em que difiere da pena 

— I , 400. 
Indeterminismo,. ver livre arbítrio. 
Indivíduos preguiçosos ou sem oc-

cupação — I I , 432. 
Inexperiência ou irreflexão, ver oz-

ploração criminosa. 
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Infância — I , 263. 
Infante—II , 39, 150. 
Infanticidio — I I , 17. 
Infidelidade — I I , 278. 

» do diplomata — I I , 
» do procurador judicial — 

I I , 282. 
Infracções das leis sobre impostos — 

I I , 619, 623. 
Infracções das leis sobre as moedas 

e os banooF do Império — I I , 
579. 

Infracções das leis sobre o sellci — 

I I , 628. 
Inhabilitar-se para o serviço militar 

— I I , 549. 
Injuria — I I , 67. 

» á magestade — I I , 443. 
» real — I I , 82, nota 6. 

Injurias reciprocas—II, 90. 
Injurias atroces — I I , 26, 174. 
Injusto civil e injusto criminal — I, 

301, notas 1 e ô. 
Injusto policial — I, 220, notas 4 

e a. 
Injusto punivel e não punivel — I, 

301, nota h. 
Innocuidade — I , 116, nota 7. 
Instigação — I I , 350, 363. 

» tentada — I I , 371. 
Instrumento — I I , 32. 
Intenção — I, 272. 

» de apropriação — I I , 227. 
» de lograr — I I , 310. 
» de l u c r o - l í , 302. 

Interesse — I, 98. 
Interpretação das leis penaes — I, 

134, nota c. 
Interrupção do nexo causai — I, 202. 

B da prescripção — I , 483. 

Intervenção violenta em actos of-
ficiaes — I I , 457. 

Intimidação — I , 100. 
Inundação — I I , 352. 

Jogo de azar — II, 324. 
Juramento — I I , 515, nota a. 

D contractual — I I , 517. 
» de credulitate e de veri-

tate — I I , 517, nota c, 523. 
Justiça retribuidora — I , 125. 
Justificação da pena — I , 120, notas 

1 a 4. 

Latrocinium — I, 17. 
Latrones — I I , 13, 249. 
Ledigung, conciliação judicial — I , 

27. 
Legislação penal- policial — I, 150, 

nota 2. 
Lei, definição — I , 136. 
Leis penaes accessorias—I, 84. 

» » em branco — I , 138. 
» » intermediárias—I, 145-

Lex Calpumia — I , 13. 
Leg« Corneliae — 1, 14. 

» Julise - 1, 14, I I , 113, 168. 
Liberdade de conlisão — I I , 104. 
Liberdade individual ou pessoal -^ 

I I , 93. 
Liberdade de trabalho — I I , 104. 
Libertação condicional—I, 420, 425. 
Legitima defeza — I , 225. 
Lenocinio — I, 132. 
Libello famoso—II, 69. 
Libidinagem contra a natureza-— 

I I , 142. 
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Libidinagom com offensa de certas 
relações de dependência — II, 129. 

Litteratura do direito penal allemão 
— I, 138. 

Livre arbitrio — I, 122. 
Locação de casa á prostituta — II, 

136, nota e. 
Logar do facto — I, 213. 
Loteria — II, 328. 
Loucura — II, 269. 

D moral (moral insaniiy) — 
II, 269. 

M 

Maledicencia — II, 82. 
Háo trato — II, 28. 
Marcas de fabrica e de mercadorias 

— II, 208. 
Marcas de seguro — II, 413. 
Margarina — II, 380. 
Matéria — I, 148. 

D explosiva — II, 352, nota 
5; 368. 

Medidas policiaes — I, 401. 
Mendicidade, ver vagabundagem — 

II, 482. 
Menino, si pode ser injuriado — II , 

74. 
Menores, lesão de — II , 314. 
Menoridade segundo o direito penal, 

ver adolescência. 
Menoridade, influencia sobre a pena 

— I, 265, 450. 
Menoscabo do poder publico — II, 

480. 
Methodo da sciencia do direito penal 

- 1 , 2 . 
Militares — II, 634. 
Ministro de religião — II, 196. 

Moeda, definição — II, 517. 
Modelos de gosto — II, 206. 
Modelos de utilidade — II, 213. 
Moderamen inculpatse tutela — II, 

231. 
Moléstias contagiosas — II, 362. 
Momento da acção — I, .218. 
Monomania — I, 268. 
Monstrosa Venus —11,^ 142. 
Monstrum — II, 8. 
Mordbrand — II, 347, nota a. 
Morte do criminoso — I, 466. 

I) civil — II, 248, nota 8. 
Mortos, injuria aos — I I , 73. 
Motim de presos — II , 470. 
Motivo da acção — I, 115, 199, 278. 
Movimento corporeo—1,198, nota o. 
Multa — I, 426. 

» como se converte em prisão — 
I, 454. 

Multa, questões de legeferenda — I, 
115. 

Multa privada — I, 489. 
Multidão — 2, 179, 
Mutilação — II, 88. 

N 

Nacionalidade dos navios mercantes 
— II, 605. 

Não denunciar crimes — II, 872, 
443, 545. 

Narcotisação — II, 97, nota 4. 
Navegação e pesca nas águas ter-

ritoriaes — II, 611. 
Nexo causai — I, 200. 
Noite, definição — II, 289. 
Normas — I, 96, notas 2 e e. 
NuUum crimen sine lege — I, 130. 
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Objectos em expedição — II, 236. 
Obrigação de receber a bordo homens 

do mar — II, 607. 
Ociosidade ~ II , 572. 
Occasionar a contrafacção — II, 201, 

nota c. 
Occultar — II, 292, 839. 
Oôendido, definição — I, 315. 

» no crime de furto — II , 
232, nota i. 

Offensa feita pelo próprio dono do 
bem — I, 247. 

Offensa physica — II, 27. 
Offensas physicas reciprocas—II, 36. 
Omissão — I, 20'"», 101. 
Onanismo — II, 145, nota 2. 
Ordem do superior — I, 243. 
Ordenanças criminaes — I, 35. 
Ordenanca como fonte do direito 

penal — I, 135. 

Pagamentos por conta —II , 333,, 
Paiz, definição — I, 161. 
Palinodia — I, 151, nota 6. 
Papel dos bilhetes do thesouro — ][I, 

392. 
Parentela — I, 19. 
Parentesco — I, 240, nota 6. 
Parricidium — I , 11; II, 12, 16. 
Pasquim — II , 69. 
Passageiro de contrabando—II, 301. 
Patente de invenção — II, 201. 
Paz jurídica — II, 187. 
Paz publica — I, 28; II , 188. 
Peculato — II, 504. 
Pederastia, ver sodomia. 
Pedra infamante — II, 69, nota a. 

Peita, ver corrupção. 
Pena, definição — I, 400. 
Penas, systema penal — I, 408. 
Penas accessorias concernentes á 

honra — I, 410, 435. 
Penas accessorias concernentes á li

berdade — I, 409, 480. 
Penas accessorias concernentes ao 

patrimônio — I, 409. 
Pena addicional — I, 461, notas 

1 e 6. 
Pena collectiva — I, 460. 
Penas disciplinares — I, 404. 
Pena de morte — I, 80; II, 410. 
Penas de ordem — I, 403, 406. 

» policiaes — I, 407. 
» principaes — I, 409. 
» de prisão — I, 416. 
» » , historia — I, 416. 
» privadas — I, 151. 
» processuaes — I, 405. 
» subsequentes, I, 408. 
» da cumplicidade — I, 452. 
» da tentativa — I, 451. 
» na mão e no pescoço — I, 81. 
» na pelle e no cabello — I, 32, 

nota g. 
Penologia — I, 104, nota a. 
Pequenas penas de prisão — I, 113. 
Perda dos direitos civicos — I, 436. 
PerduelUo — I, 11. 
Periclitação, pôr em perigo — 1,195. 

» da honra — II, 82. 
Período dos encyclopedistas ou phi-

losophico — I, 55. 
Perjúrio — II, 514.' 
Perseguição dos feiticeiros — I, 52. 
Perturbação do culto — II, 172. 

» da paz da sepultura — 
II , 172. 
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Perturbatio sanguinis — I I , 161. 
Pictura famosa — I I , 69. 
Pirataria ~ I I , 253. 
Plagiato — I I , 204. 
Plagium — I I , 98, 553. 

» litterarium — I I , 198. 
Pluralidade de acções que constituem 

um s<5 crime — I I , 360. 
Poder correccioaal e disciplinar — 

I , 244. 
Policia dos costumes — I I , 569. 

» da imprensa — I I , 556. 
» das industrias ~ I I , 532. 
» da nafegação — I I , 605. 
» dos pesos e medidas — I I , 

601. 
Policia de segurança — I I , 563. 

» da viaçio — 11, 603. 
Politica criminal — I , 3, 93. 
Polygamia — I I , 155. 
Pombos-correios — l í , 555. 
Pôr em circulação — I I , 364. 

» á disposição da autoridade — I , 
432. 

Portador do cartel de desafio, pena 

— I I , 63. 
Portos militares — I I , 554. 
Praevaricatio — I I , 282. 
Praxe —' I , 183. 
Premedilação — I, 199. 

» no homicídio — I I , 13, 
14. 

Preparo da contraíracção — 201, 
nota e. 

Prerogativas do correio — I I , 604. 
Prescripçio — I , 20. 
Prescripçâo da acção •— I , 475. 

I) da execução — I , 484. 
Presumpção da autoria do ^edactor 

— I, 297. 

Presumpção de culpa -= I , 263, notas 
4 e c. 

Prevenção geral — I, 100. 
Principio da accumulação das penas 

— 1, 459. 
Principio da justiça universal — I, 

158. 
Principio de protecção — I , 157. 

» territorial —> 1,166. 
Prisão ccllular — I , 425. 

» em forteleza — I , 422 e 428. 
:> preveativa, ver computação. 

Procurador bastante para dar queixa 
— I, 816. 

Probibição de freqüentar certos lo-
gares — I , 431. 

Prostituição — 11, 574. 
Protecção dos animaes em geral -= 

I I , 575. 
Protecção dos pássaros — I I , 576. 

B das pbocas — I I , 275. 
B de modelos, ver modelos 

de gosto e de utilidade. 
Protecção das obras de arte tgu-

?ativa — I I , 205. 
Protecção de photograpbias — I I , 

206. 
Prova da verdade — I I , 87. 
Proveito patrimonial — I I , 802, 
Provocação, deSQÍção~I,866, nota 3. 
Provocações delictuosas — I I , 472. 
Publicação do acto de accusaçio •— 

I I , 544. 
PtablJcação da sentença — I , 400. 

Quadrilha de roubadores 
e relações 

• I , S76. 

• 11, 253. 
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Queixa, a quem compete — I , 315. 
D prazo — I , 318. 
» requisitos — I, 819. 
D quando é permittido reti-

ral-a — I , 319. 
Quaestiones perpétuas — I, 13. 
Quilate dos meíaes — I I , 601. 

Rapto — I I , 117. 
B de bomem — I I , 107. 
» de menor — 11, 109. 

Receptação pessoal ~ I I , 532. 
» real — I I , 334. 

Reclusão — I, 409, 423. 
Reciprocidade — I I , 454. 
Recuperação de direitos civicos, ver 

rcbabilitação. 
Redactor responsável — I, 296. 
Regicidio, ver alta traição. 

M no direito internacional 
penal — I , 174. 

Regimen penitenciário, ver systenaa. 
Regularidade do exercício da func<|ão 

— I I , 460. 
Bebabilitação — I, 438, nota 3. 
Reincidência — I, 396. 

D como causa de aggra-
vação—I, 448, nota a; 116, notsi 7. 

Relações pessoaés do delinqüente, 
ver qualidade. 

Relações que constituem «utrem em 
estado de subordinação, abusar 
dellas para fim libidinoso— 1,127. 

Remédios secretos — I I , 564. 
Reprehensão — I , 429. 
Representante legal do offendido — 

I , 315. 

Requisitos processuaes — I , 310. 

Resenbas dos debates parlamentares 
— I , 248. 

Resistência contra o funccionario pu-
blico — I I , 459. 

Resistência contra coiteiros, ver guar-
da-caça. 

Responsabilidade criminal, ver culpa. 
B ministerial—I, 406. 

Resultado do acto, definição — I , 
193. 

Resultado grave, como causa de ag-
gravaçâo — I , 256. 

Retorsão na injuria — I I , 90. 
» na oflensa physica—1,458; 

I I , 37. 
Retractação do depoimento falso — 

I I , 526. 
Revelação de segredos alheios — I I , 

180. 
Revelação de segredos de fabricação 

— I I , 185. 
Revelação de segredos militares — 

I I , 439. 
Rifa — I I , 329. 
Rixa ~ I I , 92. 
Roubo — I I , 249. 

S 

Saccularii — I, 17. 
Sacrilegium — I I , 234. 
Saquear — I I , 192. 
Satisfação privada na injuria — I I , 

91. 
Schlãgermensur (duello de estudan

tes) — I I , 61, notas 5 a 7 e e. 
Schmerzensgeld (preço da dor) — I , 

152. 
Scbwarzenberg — I , 36. 
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Sedição — II, 465. 
Seducção, definição—II, 366, nota 3. 

» para a deserção — II, 548. 
» para a emigração—II, 558. 
» para falso testemunho — 

II, 523, 524. 
Seduzir menor honesta — II, 131. 
Segredo epistolar — II , 181, 507. 
Seguro contra accidentes — II, 281, 

598. 
Seguro contra infermidades — II, 

281, 597. 
Seguro contra a invalidez e a velhice 

— II, 281, 598. 
Sellos e estampilhas, falsificação — 

II, 411. 
Sentença condicional—1,114, nota 5. 

» indeterminada — I, 116. 
Sentimento religioso — II, 173. 
Sepulchri violatio — II, 172. 
Sequestração da liberdade — II, 105. 

» de bens — II, 431, 438. 
Signaes para a navegação — II, 361. 
Skopelismus — II, 188. 
Sociedades por acções — II, 587. 

» de protecção — II, 79. 
» religiosas, injuria — II, 

170. 
Sociedades secretas — II, 560. 
Societas delinquere non potest — I, 

190. 
Sociologia criminal — I, 105. 
Sodomia — H, 144. 
Soltura de presos — II, 468. 
Somno — I, 269. 
Stellionatus — II, 298. 
Subornatio testium, ver seducção. 
Suborno do juiz — II, 498. 
Subtracçâo — II, 408. 
Suicidio — II, 246, nota 7. 

Sujeito do crime — I, 189. 
Suppositio partus — II, 148. 
Suppressão, ver subtracçâo. 

» do estado civil — II, 
149. 

Surdi-mudez — I, 266. 
Suspensão da liberdade de imprensa 

— I, 182. 
Suspensão de pagamentos — II, 287. 
Symbolo de autorídaae — II , 455. 
Systema auburniano — I, 418. 

» belga sobre a responsabili
dade nos delictos de imprensa — I, 
298. 

Systema das penas por culpa — I, 
298. 

Systema penal — I, 408. 
» penitenciário — I, 418'. 
» pensylvaniano — I, 418. 
» progressivo — I, 419. 

Taidigung, conciliação extrajudicial 
— I, 27. 

Taxas — II, 613, 617. 
Telegrapho — II, 357, 604. 
Telephonos — II, 357, nota 3. 
Tentativa, definição e historia — I, 

321. 
Tentativa como causa de attenuacão 

— I, 327. 
Tentativa acabada e não acabada — 

I, 325. 
Tentativa impossível absoluta ou re

lativamente — I, 335. 
Tentativa qualificada — I, 327. 
Theoria da apprehensão no furto — 

II, 231, note 13. 
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Theoria da ablatio ou illatio — I I , 
231, notas 13 e h. 

Theoria da contrectatio — I I , 231, 
notas 13 e A. 

Theorias sobre o direito penal — I , 
100, notas 3 a 5. 

Theorias mixtas — I, 125, nota 7. 
Theoria das normas — 1, 96, notas 

2 e c. 
Theorias da i-epresentação e da von

tade no dolo — I, 270, notas 2 e a. 

Ter á venda, definição — I I , 364, 
nota 1. 

Território sob o protectorado allemão 
— I , 162, nota a. 

Tirada da cousa alheia — I I , 227. 
» illegal de um cadáver, ver 

furto. 
Titulos ao portador, ver emissão. 
Tolerância, em relação á omissão — 

I I , 101. 
Tornar innocuo o incorrigivel — I, 

116, nota 8. 
Torpesa involuntária—II, 127, nota/. 
Torpor — I , 97, nota 4. 
Tortura — I, 32. 
Torturar — I I , 254. 
Trabalho forçado sem encarceramento 

— I, 113. 
Trabalhos legislativos — I, 137. 
Trafico de escravos — I I , 99. 

» de mulheres brancas — I I , 
134. 

Traição contra o paiz — I I , 433. 
» diplomática — I I , 437. 
» militar — I I , 434. 

Tribu — I , 5. 
Turbatio sacrorum — I I , 167. 
Typo do criminoso — I , 109, notas 

4 e a. 

U 

Ultrage, definição — IT, 76. 
Ultrajar a memória de uma pessoa 

morta — I I , 86. 
Ultrajar uma sociedade religiosa — 

I I , 170. 
Unidade de acção — I , 382. 
Unidades de pena — I, 445, nota b. 
Ungerichte — I , 27. 
União aduaneira — I I , 622. 
Urphedebruch, urfeda de non rc-

deundo — I I , 547. 
Usura — I I , 317. 

» em matéria de credito — I I , 

319. 
Usura em negocio — I I , 322, 
Usurae palliatae — I I , 321. 
Usurpação de cargo publico — I I , 

482. 

Vaccina — I I , 568. 
Vadios — I I , 432. 
Vagabundagem — I I , 570. 
Velhos catholicos — I I , 170. 
Venda de bebidas alcoólicas — I I . 

573. 

Venda do voto no concurso de cre
dores — I I , 295. 

Venda do voto em eleições publicas 
I I , 452. 

Venda do voto nas sociedades por 
acções — I I , 592. 

Venditio fumi — I, 17 
Veneficium — I I , 13. 
Veneno, definição — I I , 43. 
Vias de facto, definição I I , 82. 
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Vias de facto contra o funcoionario 
publico — I I , 464. 

Vias de facto contra o monarcha 
— I I , 446. 

Viabilidade — I I , 20. 
Via-ferrea, definição — I I , 237. 
Vigilância policial — I , 116, nota 

7, 430. 
Vindicta — I, 6. 
Violação do contracto — I I , 276. 

» do direito de caça I I , 2tí4. 
D do domicilio — 11, 175. 
» do embargo — I I , 485. 
a do juramento — I I , 543. 
» das regras da arte das con-

strucções — I I , 367. 
Violação do segredo official — I I , 

606. 
Violação de sellos ~ I I , 484. 
Violatio pacis publicse, ver paz pu

blica. 

Violência — I I , 95. 
u irresistível — I I , 239, nota 

3. 
Vivisecção — I, 245; I I , 575. 
Volenti non St injuria — I, 245, 

nota 6. 
Volta do estrangeiro expulso — I, 

434. 
Voluntariedade — I . 197. 
Vontade —• í , 200, nv,í» 8. 

B inconsciente—1,200, nota c. 

W 

Waldbrand — I I , 347, nota a. 
Wergeld — I, 22, nota 7; 27. 

Z 

Zechprellerei (lograr o hoteleiro) 
I I , 302. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tratado de Direito Penal allemão - Volume II (edição fac-
similar), de Franz von Liszt, foi impresso em papel vergè 
areia 85g/m^, nas oficinas da SEEP (Secretaria Especial de 
Editoração e Publicações), do Senado Federal, em Brasília. 
Acabou-se de imprimir em fe:vereiro de 2006, como parte 
integrante da Coleção História do Direito Brasileiro - Série 
Direito Peitai (Volume 9). 
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