O douto professor de direito criminal
nesta Uiiiversidade, Antonio Luiz Henriqucs Secco, tem crnpregado o pouco tempo,
qile lhe resta do desempenho de suas
filncçõcs acsdemicas, em organizar um
comprndio deste ramo de direito para uso
de scus aIurnnos; c seguindo o cxernplo
dos melliores criminalistas estrangeiros, antecedeir-o dc uma intriidueçáo historica,
rica em noticias importantes, c de muito
intercsse para o homem de sciencia.
Antcs de começar a imprimir esta parte
de sua obra dignou-se inscril-a nesta folha,
dando-nos assim disiincia honra que milito
agradecemos ; c por isso corncçamos hoje
a sua publicação.
A exlcnsão destc importantissimo trabalho cxigc quc o distribtiamos por alguns nurncros dcsla Revista, mas forceja' ricrnos por Ihc dar sempre cabimento.
13stsmos certos dc qric os nossos leitorcs hão de ter cm milita canta estc instruelivo escripto, c a muitos rcspeilos interessante.
Da historia do direito criminal portuguez desde os maie remotos tem-

I

Razão de ordem
Correndo a Iorigos traços desde toda a
antiguidade até os riossos dias, viemos parar
iiao no solo portiiguez, como era presurnivel,
mas no meio do povo gallo-franco. fi que
nssim como nas associações de individuos, olSuem lia encarregado da dirccçào dos demais,
tambem no coiicurso uriiversal dos povos, a
algum toca arvorar sobre todos a bandeira
ou pendão, que Ihes sirva de guia rorqmurn.
Ora por motivos diversos, entre os qriaes
avitlta a poçicao geograpliica reja tivn, ninguem
disp~jtahIrarica o primeiro lopnr.
ella um grande foco de productao dos
coiihecimentou humanos; e o que náo produa,

E DE JURIPPRUDENCIA
nffeiçoa e tira ao grande
mercado cfo mundo,
NAo olistaiite podemos ter, e de facto temos, a riossa historia particular do direito
crimiiial.

elabora, rumina,

vencidos; e n estes mesmas usavam mutilpr
as ma03 dircitus
Mas que fie goveriiassem por leis estnueis,
e as houvessem a t b reduzido a verso, cousa
O de nno facil crença?

*.

2."
Historfa patria
l? No tenipo dos luxitanofi

SP No tempo dos romanoa

Filiar o histoiio portuguezii no tempo dos
antigos liieitanos 1, parece-nas preteiisao desar.razoadn.
Qiie snbemos del1t.s qiie nos nuo seja transmittido por escriptores gregos oii latinos?
Que podem estes a f i r m a r com certezn,
escrereiido de tóo lorige, e de mais a mais,
conhecendo o paiz sorneiite atravez das vicissitudes dir grterra 'l
Que lia de commiim e n t r e a Lusitcinia
antiga s a moderrio P o r t u g a l ?
Do solo, temos em verdade uma parcellu;
mos do sangiie uma porte dimiriiito.
Concordamos t a d a ~ i nem qrie fossem um
pouco excessivos nas fienas, e ernpregossein a
cada passo a pena de morte, ou pela dcrapitnf a o , ou pelo prccipitnrnentodas roclias, oii pelo
esmagrimcritci sob a s pedras, se B que estas
1180 e r a m amonloadiis sobre o criminoso, j l
cndaver, como nos parece podc ter succedidoe.
Nem islo udrnira, sabeiido-se que iito somerite c e l e b r a i a m os seus sacrificios, ori Hecalombas; mas que sacrificavoni os proprios

Domados, qúo riem graves dificuldades os
divcrsus hubitaritcs da peiiinsula, e m o r m e p t e
os luzitanos, que oppozeram resistencin tenaz,
Roma dividiu a EIespanha em provincias, coma
procedia com os demais povos conqriistados,
e as governou pelos seus rnagistrtidos, e com
as leis que Ihes dictava -direito proa)incial.
Nào podc todavia duvidar-se de que liouve
na peninsiilii colonias e rnunicipios; e de que
por isso deviam ser regidos pelas leis da Cfdsde, do Laçio e da fialia; direilo romano
propriamenle tal (Jus civium romanorum)
direito do Laca'o, direito ilalico 3; priullegios

i Tomninos aqui coino taes todos os povos qua habitsrnm n antiga Lusitanin, xti? A doiriiiiii$iioroinaria,
e n que se dIo este's priiicipacs oito norrios: T u d e taaoa, Celticos, 'l%~dulos,Harbal-ios, tlrz~~.~tut~s
untigos, Vetfu'ee, I-'csui.~s,X~~anseudnlaos;e tambcrn estes
outros dois: Hi,acaros e Aq~tiJ~~viense~~,
que, ri30 pcrteiiceiido & antiga I,usit~ilin,~ertencinm aos limite3
do modeili0 Portiignl.
E nein vem para o xiosso caso o indagar se os mesmos desceiiderarn dos Celtas, cognomiitados Gallos
pelos ltttiiioa; ncm tambcm com quaes povos depois
coiifundiram o progrio sanguo, pela airibada de colopius phinicias, ti?.ias, gregas, e cu~aginezus.
9 Frei Joaquim de Saritu Roza de Viterbo, verbia
-fiei# de Deus.
Ser& que os montes de pedras devam attribiiir-se
ao culto prcstndo a Mercurio, diviiidadc daa estradas? De corto a isso allude S>iloinão,Provei-&os,
cap 26, n." 8,o. Sicact pi aitiit lapidenz in aremum
Mer~zwiEj ita qui tribuil insipienti lonot.em.
SerA qtie servissem para apedrejar, e dar scpultura &os crimiuo~os?
Ser&que os clrristfios os hajam formado postcriormente juncto A cruz cni Iiorira do vcrdadciro Deus,
como os R I L ~ ~ ~em
O SIiorira do 8Iercurio ?
8erB ainda quc, cotn as pedras hajam dado R. morte
e sapulturtt aos criiriiriosos, ou eoniente iridicado a
ultinie ruorada destes, para attraliir as preces por
BUR alnin, e ii'ahi a phriise -$eis
de Dc~rs?
Ser& airida que os montc-s de acixas juncto dos rios
ao meiios sejain O resultado das pesquizas da ouro
ao leito delles?
Tudo conjectural

ou anlss ferretes dourados (diz o nosso A.
C. do Amara]), com qt4e ostentaram a apta
escraoiddo olgumas das pouoações da Luzilaniu no principio da conquista dos romanos.
E k parte a justiça civil, pelo que toçu 6
criminal, 6 h r a de duvida que a sua administraça0 foi geralmente comrnettida aos logarestenentes iinperiaes; pois q u e aos magislrados
1 Sr. Mel10 l?i*e.eire,Ejistoria juris cz'vz'lis EusOani,
c ~ p 1.0;
. JCI'OIIYI~C)
S O ~ T CUnrbosa,
S
Epitome Eusitanae hi$to?.int, cup. 2 . O
2 lt todavia, s[guiido refere o nosso A. C. do Amasal, nffir~nti-oStrabão, iiv. 3.0, fallando dos Tiirdctaiios ou Tiirdiilos: IPi omnium 11bpanarum doctiasimi jzcdieaiatur, ufr~ntzwqueGrammetica, et Ante'yzcilalis nzonumenta hahent conscripta, ac poemata, et
rnet7is inclusus Eeges asexmiElibus ( u t niunt) annorum.
3 L. 8.1, gi.ir~c.L)., Se censibils (50-15). 178 Ly&(unia, I'>acences,sed e&Bmerenses juvis itabici sunt.
Idcm j u Valentini,
~
e.! incz'tani habent, Barcenonensea
quopue iliirlem imm~cncssunt.
Plinio, H&., liv. 4.0, cap. 22.0 :. . . .
..
. . . Totn populorutn xiv ir1 quibus coloniasunt
quique, rriuniaipiurn civium b m . uiiurn, Latii mtiquitria Stipendiuria, xxxv~.
Coloniae, Augusta Emcrita (Merida), Mettalinensis (~Mcdelli~n),Paccrisis (Beja), Norbensis, Caesariana cognomitie, (Norba Cezarea) Contribtita sunt
in aatn Castra Julia, Castra Caeciliit. Qâitita est 8calabis (Santarew~), ,quae praeeidium Julium vocstur.
~Municipiumcivtum ronaanorum Olyasi~o,PeZicitae
JuZZa cqynominata.
Oppida Yeteris Latii Ebora quod item fiberditae
Julia (Evom) et JPy~tiEis(Martola) ae Salacia (Alcncer do SaI).
Afora os referidos por Plinio, e pelo correr dos temp o ~ diz-se
,
c ti de crer que houvesse muitos mais muriicipios de ordem diversa.
A tligerereiiqa ciilre colouias o muiiicipios caractorixa-ri muito bem o noseo A, C . do Bnarill, 11lcm.ovia ZH,ncnt~spalavras : viilclo uusim em certo sentido
os Muraicipios a sey o avea80 das coEoaPa8; pcrquanb
estas saiam da cidade de Bomu, e os rnuntcipios recebiam em si a cidade.
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do municipio ori curia sb ficou a faculdade I t8o oneroso, com o volver dos nnnos, que
de applicar ligeiros castigos, ainda contra os todos se esforçavam em evital-o.
escrnvorr ; e aos defensores instituidos cerco
4."
do meado do seculo IV nas cidades que n8o
gozavam da categoria curial, contra a op3 . O No tempo dos barbaros
press8o dou lagares-teiierites, competiu 50Haviam os diversos conquistadores do immeiile ii iiistrucçáo dos processos crimes, e
perio
romano coiwertido os provincias qiheins
dellOis o julgamento de
da pa,ica imem
reinou
proprios; e aos Wisigndos (Gados
portancia 1.
do
"cidente),
ultimos (porque Os que os PreMos 03 proprins Dicanarii, cleados par
cederam
não
ao nosso troba'ho) de
Augusto, segundo o testirnunho de SiictonioP,
entre
elles
em
traiispor
os Perineus, coube
para
jUStiFa, poreco tCicm Sido
a
Hespariha
em
partilha,
ti qual presidia Totambem conhecidos na Liizitania.
Icd0*
O chefc militar conliecia todavin dos criA mescla das diversns raças, que se tinham
mes perpetrados peloa soldados3.
~obreposto
umas 6s outras, 6 "ariagado pela
Quanto aos trjbuiioes de uppellorõo ícon"Ova
roça
barbaros: e quaiido o
~mtosjuridicas)Iiouve em cada proviiicia urna
mento
hispanico-laiino
estb j l coiisubstanN~ ~ ~ ~ i ou mais pov<iat~es,
em que
ciado
com
o
gorhico
oPpareceo Cotai,iu houve tree, em Peridn, Bejn c Santadigo
Wisigolhico,
o
mais
perfeito
entre todos
rem *.
Os cOdigos barbaros.
E convem que se observe que, tornando-se
Este Codigo, chamado indifferciilementa
unibrme organiiaeno
judi.,
C~LJCX
Lc$um, Lex misi$oihorunb Liber L+
dor provincias, ao posso que o governo
gis
Gothicae,
Forum Jzhdicum, Liber Juimperial se radicnvo, havendo sido outorgado
dicis
governou
no Paiiiirulo, ii9o somente nupor ~ e s p a s i n n oo direito do ~~~i~ o toda a
"rite
a
monaichia
de Tolcdo, mos aitida sub~~~~~~h~ ; npp,icado a ~
d pcrpeluo
i
~por ~
~
sistindo
j
6
os
diversos
reiiios e condados, quc
~
d 4 cidade
~ o as provineiaa;
i
~ e finalmcnte
~
~
logravam
subtrohir-se
por ~
~r,nrileslla
~ o direito~de
~
~
i ao dominio
~ mauritono;
,
~
e
cidad8o romano a todos os liabitanlcs do iinQuanta muteriu prestnssurn 6 collecçlo as
perio ; deviam por coriaequencia tendcr a
decisoes
dos concilias de Hespanha 6 jh faciI
generalizar-se em todo elle as leis dn mae
de
deduzir,
saberido-se qii8o liequerites e impatria, prevnlecendo iiltimamente um $6 diportaritcs
elles
foram, como assernbleias nareito 'j.
cio[ms
em
quo
entrava o clero e o ~iobreza,
seja
como for. O
nao
pode dei^^^ de distinguir, he i~epn0s Lu1 hfornieilte demonstrada pela permiss&o coneezidanos pouco a pouco lorriarido-se romanos; dida ao godo livre de casar cotn n rornxrio livre, e
ao 'ouiano livro com a g-oda livre tanibern, Cod. WiCOstllmes,
gCl,iO, tudo
sig., liv. 3.0, tit. 1.0,L.
(O d e Navio 12eccaredo).
dando rios dos conqu%sladorcs, como diz
2 pri,meiramente Pedra l)ittlou, Codici8 LegumWisi,qulhorzcm Libri xii, em 1579; depois outros, como
Atnaral l .
Codex 1,egurn A?xdiqua?um, ex UiblioPertence a
tempos tinia sirlgular Fieiia Liiideiibriick,
,hppa I,indembiogii. fianoofuioti, 1613, Mo~eionaimposta aos ci imiriosos, como aosi ttcclesias- monte a riossa Academia BeaI das acienciaa: Partugalia Ii.fonumentffi.lristorica, a aaeoulo ootavo poet
t i ~ o sindigrios, e aos militarcs cobnrdcu,
Christum, ecsque ad p~hntu?nclcc.irnum~--T,e~e~
et Conn de os obrigar 11 entrar iio euriti, encargo ,,,,u
l d,q,
I,,; s,. A. C, do arnaral, $lemoTia
3.'
'q

1.O

p(c7.a u liisto~iada legislap8o e costdmes de Por-

L.I.', Cod., de defensoi~ilius (1-56);
cipp. 3.0 c 4P.

a

Novclla 15,

dacyal.

l? este Codigo R corripiliig80 das leis gothica~de
Alarico 2.0, (o qual jB no seu teinpo tinlia promulga2 Suetonio, in. Augusturn, 34.
do o Codigo, redigido por Aniano, por isso mesmo
3 L. I.', Cod., oJic. mayist. rnilit. (1-29);
L. I.', conhecido por Breviariunz Alarici, ou Aniani,, quo
Cod., de a$cio milil. jud. (1-4G); L. 17.5 Cod., de teve grande voga mesmo nas (:allias, e na Italia, 0
judic. (3-1).
1 governou ria IIospxriIia por mais de cem arinos) e de
4 Plinia, Ilist., liv. 4.0, csp. 23.0 : Uviversffi pro- muitos de aeus succcasorea atb Icgica, eni cujo tempo
vimia dividitzcr i w cor~vcnlusdres, Emcritensem, Pa- foi publicado no 16.0 Corioilio de Z'oledo no anuo do
censPm et Scalaliifanurn.
693.
5 L. 17.8, 13.)de atatu hominz~rn(1-5).
Divide-sc em doze livros (aletn de um titulo 1.0 que
"ide
&I.de Suvipiiy, 1Tist. du dvoit romain a u antes i? singular, que precede os livros todos, ma? se
moyen-aje, tomo 1.0, c:tp. S.&; C. Sigoiiiii.s, De atii'iquo riho encotitra em toda8 as cdiçCies, o se inscreve assim:
jure pop. rom., toino X . O , capp. 1.0,2: c 5.0,
De ekectiolze pivtcipum' e! de communidne eorum, p a E tintca dellr: diaae Rczendo: Al> Awg«sto waque Eitw j ~ ~ t ~ j u d i c vez
e n de
t ullore neq?~iter
judicantsurn),
ad Goblios niltil p o d mccgnopere ud L~tsiianosperti- e estea em ti.itulo~,v~riando por cada um entre dois
neat .... ~ ~ i L~iuitawiawi
si
i n Hornano~.vmacqu?e&ssse c w t e , mns pie-fnzerido cincoe~itae quatro ao todo.
donainatu eoyumpue E~yibuadomatam paruisae.
Cada um dos titulos corista de leis dircreas.
1
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e o proprio monarclia, a cujo convite se congregavam, não raro, e legislava no seu seio.
Coiiiam-se com cffeito cerca de quarenta
e um celebrados desde 324 at8 702 da era
christóif, tiindo que nem lodos de egual consideraqóo.
Foi este Codigo primitivamente escripto
em Intirn impuro, e vertido em lingun hespnnhola posteriormente, com o riome de Iiincro-

Jusyo.

(Continúa).

DIREITO CRIMINAL
Da historia do direito orf mina1 portuguez desde os mais rem~toatempos.
(Coutin~iadodo n , O 185, pagiiias 453)

Principias e disllm. ições salutares do Codlgo
li'i.iigothioo

Se a legislação criminal lhe a que enche os
Codigos das naçaes barbaras%, náo deve admirar-rios que no Wisigothico Ihe sejam consogrudos os livros 3." (tilulos 2,",3.', 4.' e
S.'), G . O , 7 . O , 8.O e 12.", a que os demais

compreheridam por sua vez prescripções da
mesma indote, nãio paoucus.
-Começa o Codigo no livro 1.' por certos
principias gcraes hcerca do oficio do legis,?

I
1

1 Transcriptn em o n . O 2,
28 desta Rtuiutui.'
a Antoiijo Caetano do Amãial, M ~ P R opI @
' ~v~Q:~
6&torla da Eeg?slaçBo e cos[um@ de ,Pord~,gaal.

lador, e da iiatureza do lei 1; em verdade táo
salutares, como vericraveiu são as moximas
diversas, que depois, ao correr dos ussumptos,
elle estabelece aqui e ali ; a saber: sobre
-o verdadeira origem da jusliça kumat~a,
a jitstiça cle Deus, sempre impreterivel 9;
-a prelecção que a mesina jiistiçn irnpòe
aos chefes do estado, com respeito aos seus
membros 3;
' -a
justa medida daspenas com O deticto,
e sua 6randura 4;
-os uerdadeiros Fns ou efeitos dos penas,
o terror dos maus, e a segurunpa
dos bonsc;
1 Liv. 1.0, tit. 2.0, L. 2.8: Lex est aernula divinitatisi
antisles religionis, fons discipli~tarum,artiSex juris
õoni, mores inoeniens atque compoiae?~~,
yubewiacz4lvnt
civitalis, jz~stiiiaenunciafrix, rnagktra aifae, amima
fo1iu.s corporis populari~.
2 Cod. Wibig., liv. 4.O, tit. 5.0, L. fia:
Dezu justz18
jtidex, qyi jlrsfitiam intemporaliler diligit, aon vult
eervi~ejustitianz t tmpwi, sed tcmpora polius TtequG
tqfis lgge concludit. lpse igiiur Ue~tsjualitiaest.
Ibidenl : Deo potz'ua vindicanda ~elinquimols,quam
noslro rescindenda +judiciodefifilti~nus.
3 C'odigo WWisigothico, li\,. 12.0, tit. 1.0, L. 2.8: Ornnes quos regiii nostri felicitnte tucinur; iiiliil aliud
eoruin utilitatibus colieulcntes, mometitia otnriibus
statuiinus nisi ut niillam dispeiidioriim suspicionem
patiniitur. Quid est eriini justitiae tani proxiinirm, rel
nobia famiiiaie, quam piam íidclibus manum porrigere, ~t j u ~ t e110s quoa reginius in c.iveisis negotiis
adiuvare?
Liv. I:, tit. 1.0, L. 3: : Twnc primztwz requirendum eot, ut id quod induci/.cir, possibile credafur. No.
vissime oslendendum, si non 211.0 familiuri conlpendio,
sed pro utiiitate populi suadct~cr: tri a p p a ~ c a tewm,
qui Ecgis lator exzsfit, 1~1tl2op r i ~ a l acommodo, sed omnizrm ciaium u/iLiia/i communirncnl~rrn,praeszdiumqzie
opport,u?iae legici induccrc.
L. 5 . 3 : B7i~in adinvenliona Deo, sibique tantumodo conscius, consilk p3,obi.s & I aucis adrnixtas, assenau ei~ibus,populisgtie commu?ris; T L alienae
~
pro
t$sor salzclis, covnmodius ex universali coizsensu eserceat gul>~rnaculunz,
yrtanz ingerat ex singztlari poteslate judicum.
4 Codigo Wisigotliico, liv. 13.0, tit. 2.0, L. 2.8: Diversorum critniiium tioxii, tlivcrso suilt pomarum gcnere feiieiidi. Idein, liv. 6.0, tit. 2 L. 2.' c 4."
Codigo Wisigotliico, liv. 6.0, tit. 5.0, L. 1 6 . a : Non
sumus immemores, de I-iomiciditi liacteiiua R I ~ I ImaleP
ficis diversas quidctn legum srriteritinu pr:ic.cccies~,
$ justa qunlitatetn sceleria poerias esse pi opositns,
qi~asunu~quisqueeorutii mcrebntui' excipere.
Codigo Wisigothico, liv. 8.0, tit. f .o, L. 8.d: Si illius
servi qui in publica expeditiono est conbtitutus, i11
aliquo crimine aut inlicito facto pi.ao\reiiti extitciint
vef detecti, a judice corripiantur & secundum legcm,
junta qitalitstem culpae dnmpiientur.
Codlgo Wiaigothico, liv. 12.0, tit. 1.0, L. 1.a: Qui
neeessariain culpia liominum ~everitatemclisponimus,
convenit ut Doo nlacitli miseris reinedia imnendamue.
Uhiestenirir itnfl;ie judicetc oiiinrtr, ciiiictobqiie, iiibiis
ii~<IicmtIi
i>otcstaseonceien e,t. tente viitiitiiin Prnni" otente ~Ôminocorninonemus ad iiiveetigandam qui8em rei veritatem, in cauaia ornnibus solertes a i s teroi et absque pcrsonarum acceesione negotiorum
omiiium coritentiones examiiiare: circu victas tamen
personas, ac pi'aesertim paupertate depresssas! severitatem legis alipuantulum teniperare. Num si in totum jiidicii proprietas wttendatur, misericordiae procul dtibio maiisuetudo deseretur.
6 L. 5.': Fiwi aerlem leg~e,
haeo ratio cogit, ut carerm
metu horrnatta coercealur improtitae; sitpue tuta inO,

I

-o personalidade dos castigos, que devem
affectar sdmente o proprio criminoso, e nó@
outros, posto que n reparaçtio toque aos herdeiros 1;
- o respeito á memoria dos mortos contra
os punes niio tolero accusaç?io2;
-a moderação do juiz, mormente com
os desgra~adoa, e esta mesma moderoçtio
aconselha ao proprio offendido pelo crime 3.
Rerorihece o Codigo o solidariedade socz'ui,
na uccusaçilo, perrnlttidn a todos pelo crime
de humicidio 8 ;
a inuz'olabilidade do domicilio at8 poder
dar-se o niorte r70 oggreusor B;
a Eeyilima defeza, ainda mesmo contrai
os mais proximos consanguineos, e oscendq
deiites 6.
Consigna :
ter nomios innocenlium &ta, atque ira ipds improbes
fovmidalo supplicio frenetur noceridi p~aesunptio.
1 Codigo Wisigothico, liv. 6.0, tit. 1.0, L. $.a: Orniiiri. criminx suos seqnantur auctores. Ncc pater pro
filio, nec filius pro prttre, uec iixor pro marito, nec
maritiis pro uxorc, nec fratcr pro fratre, nec vioinus!
pio vicino, nec propinqiius pro pmpinquo ullam caiimr~inmpcrtimescat. Sed illc solutr judicctirr culpabilis, qrii culpandn commieit & crimen cun~illo, qpP
foccrit, morintui: nec succeeÊores sitt hercdcs pro iactis parentum ullum periculuin pertimestbant. Vid.
liv. 6.0, tit. 2.0, L, L,n
Cod. Witrig., liv. 5.O, tit. 6.O, L, 6.O: Si vivevatia cwjuslibet, manifesta culpa non appavet, ti~faaesse now
dubitandum est, ztl ezim quisquam post obitum mansisae sibi rrwnz accuset.....; e maia abxixo-ita rct s i
ille, qui dcbitor, aut praeazlmptuosus dicitect; extUisse,
?>i2rerum suarum moriens dinoscilu~reliquisse, ab
omni calumpnia T epefenfis ejus j22i velpropinqui Aa6eantu~immu~aes.
2 Codigo WisigotIiico, liv. 7.0, tit. 2.0, E. 19.8: Si
cluis furi nlortuo iu hereditatem, nut ex testamento,
~ u ex
t sanguiuis pi*opiiiquitalesucceeserit, quitl cr3men cum fure d~fccit,pociiain quidem noii sustineat,
eed dtiiiirii satief~etioucmexsolvat, quod fur, si vixissct, fiierst ~olnturus.Si ~ u t e mmajus est dampniim
qu:im ltercditas, fnciut ccssioiiem.
3 L. 7.9: &it jztdicuns in indagando vivax, in praeveniendo aseidtlus, in innocertte vindea, in nosio tempe? aius, 2 1 ~advena so,?licilus,in lndigena ma~tsuetua.
I'e~sotiam tanto nesciat accipere, quanlo & conlemnat
etigcve.
*
Corligo Wisigothico, liv. 8.0, tit. 3.0, L. 13.9 Si
quis rabnlluni aut pccua alieiium in vinea, mesae,
prato, vel horto invcirerit, non expcllat iratus, rie dum
de campo cxpellit, evci tat :. . . . . . E mais abaixo:
E t si pecorn dum per iracundism immoderationis expellit
. ,
4 Codigo Wisi~otliico,Iiv. 6.0, tita5.0, L. 15.8: Quod
ai iidem proximi ad quaerendam defuncti mortem
aut te idi fiierint, aut forte diatulerint, tunc rccuasndi Romioidarn omoibue pnerslitei, tem iIiis parontibus qunm extraneis, aditum pandimus. I t a ut
qui homicidnm fxaudulerite mcusare conatus fuerit,
vel defendere, eommodum, quod propterea fuerrit conconsecutus, in duplum compelllitur accusatori persolvere. Nani homicidii reus iiunquam potest esse seçurua, cum contra eum acctrsationem deferre nulli penitus licentia denegetur.
Wodigo Wisigothico, liv. 6.0, tit. 4.0, L. 2.4
6 Idem, liv. 6.0, tit. 4.0, L. 6.8; Idem, liy. 6.0, tit. 6.5
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REVISTA DE LEGISLAÇAO
que a ignorancia du lei ngo ipproveita ao
criminoso 1;
que a imputiidade E geradora de novos
.crimes 9.
Atteiide, quanto á graduação da pena, hs
circumstuncios seguintes :
Existencia ou ausencia de perversidade 3;
Ser repentino ou premeditado o delicto
Confisstio espontanea do r60
.Haver ou nào provocaçfio6;
Ter-se ou n$o seguido todo o resultado do
crime ou parte dellc someritc 7;
Haver-se ou iião denunciado o cumplice 8.
PrevB tambem j&certas esciisns ou desculpas do delicto; assim o marido e o esposo pro
homicida nota tenealur, se matar adullerum
cum ndullera; nem o pai se matar a filha,
e na sua falta os irmãos ou tios, se matarem
a irm8 ou sobrinho, e o cumplice, surprehendidos em adulterio na propria casa 9.
Sanccionou :
que núo s'io criminosos os actos de acaso jO;
que nem todos os cumplices s30 egualmente
criminosos; pelo que sumeiite distingue entre
o que chamamos aulor material do crime,
naandalario ou excculor, e o autor nzattdantc,
ou para punir a ainbos por egtial, ou mais
gravemente, ou ainda somcrite a e s t e l l . E a
Codigo Wisigotliico, liv. L*,tit. 4.0, L. 5.4
Idem, Iiv. 3.0, tit. 4.0, L. 13.': Si perptstratum
scelus le nlis cctisura non reprirriit, scclcratorurn tcmerifas
adsuetis vitiis Iiequnguarn qui~icit.
Codigo Wisigotliico, liv. 6.0, íit. 5 0 , L. 16.0: Idco
que qiiia nuriqunin debct hoc scrlus iriiiltum rclinqui,
quod & vitam pcrimit, 6t quoi.uiidam rnerites a d detorius frequeriter imprllit, lioc oniile per nevurn mausurum damiis edictuin. . . . . . . . . . . Quatenus diim
malorum pravitns corispicit coustituta sibi supplicin.
arire iion poesc, vel mctu iiwltem territiis R mars abstineat, quem rnalae vo1~iiitutisiutentio rtd iIlicitum fucinus sponte aaepo praecipitat.
Codigo Wisigothico, liv. 6.0, tii. b . ~ L,
, 11.0:Ornnis
liomo si voluntate, non casii, oociderit hominem pro
Iiornicidio puniatur.
3 Codigo Wisigotliico, liv. 6.0, tit. 5.0, L. 17.": verbis-proposilo, vel Znlewtione pravae uoluntaiis.
4 Codigo Wisigothico, liv. 6.0, tit. 4.0, I,. 3.8: . .
Certe qui laesit, vel lacdeiidum dicitur institui~iset,
si non ex prime disposito, ~ e dsiibito exorta lite &
caede commissa, aliguo casu, id convicerit se rioletite
perpetratum fuisse, pro evulso oculo det solidos centum.
5 Codigo Wisigotliico, liv. 6.0, tit. 1.0,
L. 4.a.
Idem, liv. 6.0, tit. 4.O, L, 7.8: . , . . , . certo si
eadem persona, ut sibi fieret contumelia, servum prius
excitaverit alier~urn,suau negligantiae irnpiitet, qui
oblitue honestatis, & paticritiae, quod inerebattir a,
servo excepit. Idem, liv. 6.0, tit. 5.", L. 12.8: .
.
vel inoitatione injuriae, vel ira commotua.. . . .
7 Idem, li^. 6.a, tit, 4.7 L. 8."; Idem, liv. 6.0, tit.
4.0, L. 1o.a.
8 Idem, liv. 7.0, tit. 1.0, TA. 3.'.
9 Idem, liv. 3.9 tit. 4.0, L. 4.4,5.* e 6.'.
10 Idem liv. Lo,tit. 5.: L. 11.', supra.
11 Cadigo Wisi otliico, liv. 7.0, tit. 5.0, L. 2.a; Idem,
lir. 8-0 tit. 1.0,
3.8; Idem, iiv. 8.0, tit, I:', L. 4.a;
Idem, iiv. 7.0, tit. 3.0, L.5.n.
1
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frequericia, com quc procede na distiiicpão,
faz crer na Frequencia, com que os crimes
eram pelos grandes encome~idatlosaos. peqiienos. Triste, mas indispensavel, apnnagio da
prostracto do escruvo nos pds do senhorl!
E alem das diias, rcconliece tnmbem outras
cotegorios de cumplices, que desigria por
estas express6es :-adjutores, conscii, conscii ct occultatores scelcris don~inorurn,consilii socius, criminis socii, mzinister, nefandi
consitii socius, qui in ruptu inlerfuissc cognoscitur; e prevc? 0 t h os auxiliares do aborto, os
cvmpIices de participoçso posterior e outrose,
Mas se umas vezes Toe distincção entre os
diversos gráus de participaç303 e e naturezn
dcsla; outras vezes í'ulmino com n mesmo ou
pena egual a todos os cumpliresk.
Recoriliece a prsscripção de trinta annos
para o crime de rapto ao menos; mas não
parece protegel-a demasiado, desde que a
julga modo vicioso ('eri:ersa possessione) de!
ucobertar n adquisição fraudulento 5.
E tambern o direito de perdoar aos criminoros, que reserva uo principou.
1 Cociigo Wisigotliico, liv. 2.0, tit. 4.0, L. 6.0; Vid.
liv. 3.0, tit. 3.0, L.11.a e 12."; Codigo Wisigothico,
liv. 3.0, tit.. 4.O, L, 16.a; Idem, liv. C.", tit, 4.0, L. 3.";
Id~rn,liv. li.", tit. 5.O, L. 12.'; Idcm, liv, 6.0, tit. 5,0,
L. 13."; I r l ~ m ,liv. 8.0, tit. Ia0,L. 18,':. . . . , .
Quod si iroe scrvuu domirio nescierite coinmisèrit &
centiim fingella suscipiat, & doiriinus pro servo compositinnom oxsolvat. Narn si dominua compotiece uolueiit, servuin tradere iiori morotor.
(E como ente rniritos outros textoa).
e Codigo Wisigotliico, liv. 3.0, tit. 3.0 L. 4.a; Idem,
liv. 3.0, tit. 3 . O , L. 12.7 Idem, liv. Ii.O, tit. 4.0, L. 17.";
Idern, liv. 6+0, tit. 1.0, L. 4."; Idem, liv. o.', tit. 2.0,
L. 1:; Idem, liv. 6.O) tit. S.", L. LR;Idem, liv. G,.,
tit. 5.0, L. 12.~:.
. . . . .. . . . Si erirninie quisque
reus, vel riefairdi coiisilii 8ooiuci, tiequaquarn debet
iiidemnis reIinqiii, quatita rnagis qiii ex stiidio mxlitise ternorariter lioinicidlum diiioscitur perpetrasse ?
. , . .... ,.. . ICt quoiiiain consilio qriisq; vel
jusúii liomicidiuin faeioiidum iiisisteii~noxior judicandus est, quani i!lc, qui Iiomicidum opcrc perpetravit.
Idem, liv. 7.0, tit. 2.7 L, 7."; Idem, liv. 6.0, tit. 4.0,
L. 7.': .
.corte si eadcm porsona u t sibi fie1.aconturnelis, servum prius excitaverit nlieuurn, sua6
negligentiac impiitet tqui oùlitus honestatia, & atieot
tiae, quod rnerebntur a servo cxccyit. Idem, ris. 7.0,
tit. 5 . O , L. 2,*;Idcm, liv. 7.", tit. 5.5 L. 3P:.
Quoii si atnbo falsitatis conscii haboaiitur, ambo falsavii tcnenntur. Idem, liv. 8.0, tit. 1.0, L. 3 . 4 ; Idem,
liv. F.", tit. 5.O, L. 17.8; Idem, liv. 8,O, tit. 1.0, L. 12,a,
aGpra.
3 C o d i p Wisigothico, liv. 6.0, tit. 2,0, L. S.": DDiversorum criminuin noxii, diverao sunt poenarum g +
nerc feciendi.
4 Codigo Wisigothico, Iiv. 7.0, tit. 2.0, L. 4.",7.' B
14.1;Idem, liv. 7.0, tit. 6 . O , L. 2.1; Idem, liv. 8.0, tit.
I.", E. 4.'; Idem, liv. 7.0, tit. 5.; L, 8:
. Quod
si ambo falsitatis eori~tiiliabeantur, ambo falsarii
tenea'ntur.
5 Codigo Wi~igothico,liv. 4,", tit. 5 . 0 , L. 6
.'; Idem,
liv. 10.0, tit. 2.0, L. 3.a: Omiies causas, aive honas,
sive malas. aut &iam crirninales., auae intra xxx annos definitke non fuerint. , . . . . nullo modo repetantrir.
6 Codigo Wisigothico, liv. 6.0, ttt. I.', L.7.a
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gBo da pessoa dos criminosos, m a s sb em casos

.

muito excepcionoes'
2.' A desproporção das penas com o delicto, e com respeito aos crimes e n t r e si.
3." A bar8aridade das penas, de qiie fez
@30

4." A arbilraritdade que concede aos
juizes na applicoçao dellasn, e conforme agrudar ao princ2pe 8.
6," A accum~lapãoodiosa de penas dioersas, pare o mesmo e uiiico delicto. No crime
de leza-majestsde e alta trniçtio, se a piedade
d o principcccoricedia a vida uo rbo, tirapiam-se-lhe etatüo os olhos, era drscalvado, lccava cem apoiles, ficava por lodo o scnipre
inhabilitado pura ser rasriluido ao olficio pnlatino, era [cito escravo pcrpeluo do princ i p ~(piedoso !!!), e para corn~ilernentosof'riu
confisco grrai d8 lodos OS seus bensh!
No criine de rapto, o raptatior ficava privado da faculdade de casar com a raptada;
perdia o esrado de ingenuidrrds; leoaca duaeratos açolles; em enlregue como escravo Ú
raptada; e em facor da mesma uia eonbscados os seus haveres tadosp!
Nu c r i m e de hlosfemia, o hlnsfemador era
descalaado, açoitado, encarcerado, e seus bens
conFgeados.
No crime de judeismo ...... crime 1 nBo ! IE
ao judeu iilfeliz que nao coriduzio, rcricgado
da f6 de seus pois, seus tenros filhos e os
famulos seus, h pia do baptismo, ou elle mesmo, se n8o ruzia baptisar, a descalunção, com
ceni açoites, des(erro, e confisco geral $1
Duas c trez penas 930 rielle cousa muito

tAvia1.

6." A faculdade que presta ri itnpurbidade
com os suhterfugios, u que auctorisa o r&o a
recorrer, tntvez para salvar os grandcs7.
7." A r e u e r s á ~das penas pecuniacias, e do
espolio do rbo, em favor da parte oflendida,
do fisco, e do juiz$!
8." A tortura admittida a cada passo como
meio de prova !
1 Codigo Wisigothico, liv. 3.0, tit. B.', IA,6.a e 'I..,
Idem, liv. 8.0, tit. 1.0,L. 11.1; Idem, liv. 7.O, tit. 2.O,
L. 13." e 14.4;Idem, liv. 6.0, tit. 2.0, L. Sea;Idemlliv.
9.0, tit. 1.0,L. 19,s.
2 Idem, liv. 6.0,tit. 3.0, L. 7.5; Idem, Iiv. (i:,
tit.
4.0, L. 8?; Idem, liv. 6.0, tit. 4.0, L. 11."; Idem, liv.
6.0, tit. 4,9, L. 10:.
3 Codigo Wisigothico, liv. 6.0, tit. l,o, L. 4.'.
4 Idem, liv. 9.0, tiE. 1.0, L. 7,s.
5 Idern, Iiv. 2.0, tit. 3.0, L. L.*.
8 Idem, 1iv. 12.0, tit. 3.0, L. 2.a, 4.0 B Ka.
7 Idem, liv. 3.0, tit. 4.0, L. 18 a; Idem, liv. 6.0, cap.
1.0, L. 2
.
1
: + . + . . . . siinili vendictrc,
. . . . . . eidem
mortie oena. ldem, liv, 6.0, tit. 5.0, L. 1 ' 2 . ~ ~
6 c d g o Wisigotliieo, liv. 6.0, tit. 5.0, L. 17."; Idorn,
liv. 7.O, tit. 2.0, L. 22.a; Idem, liv. 7.O, tit. 5.O, L.
Idem, liv. 7.0, tit. 5.0, L.f2.a.

.

Convem n8o esquecer que 4 Codigo Wlisigothico preludiou jh as ulteriores perseguiç6es coritro os desgrnçados judeus e herejes,
sob o pretexto da exkirpação dos seus erros;
porquanto ahi se Ilies applicam jh estas penos i
a da kapidaçdo, fogo, confisco s escravidão;
e coriforrne o sexo, a da cartração e a do
nariz cortado 1 !
Foram irihibidos de testirnunher.
Náo podiam vender os seus escravos, seii8o
dentro de c e r t o territorio, para que a venda
nilo d~gcjcncrasseem emils'o ; estes, se denunciavam o senhor, alrariçavam u iibcrdude; o
escravo christlo n3o podia ser mettido a tor+
merito pelos ncgocios dos judeiis.
Nâo poderam emfim tcr escravoq, porque
cutes foram declarados litres coiivcrtidos ao
privilegio de cidadáo romaiio (ad çivium rol
ntanorum dignitatem %)
E o que mais 6 , prohibiu-se ate o prestar
protecção aos judeus 3 !
I!: o priricipe declarovi-se sriperior aos bispos,
ainda mesmo em materio de peccodo, para
castigar e emendar o seu proceder, q u t ~ n d ~
desleixados contra esses infelizes 4 !
E tudo isso que ahi se v&, em um tempo, em
yiie, náo obstarite, se c o n f e ~ ~ a vque
a a czsbi*
dos juizes agiiçava a perseguigão contra os
judetis! e se n8o occultavo o rapacidade dos
proprios bispos- i n t o qusd ~cclcsiae Dei
fraudant es exdslunl 6.
Mas tudo isto, diga-se a verdade, era digno
desce mesmo tempo, em que jil se exor*
diavn ia ifitoleriincia futura, com a prohibiçào da leitura dos livros aicunhados de h*
reticos 6 !
Não foi pois sem justa razão que o nosso
primeiro Iiistoriodor, o sr. Alexnridre Herculano, attribtie ao Codigo R-isigotliico a primeira origem dos horrores e perseguições do
tribuiial da Triquhi~ao;e moi$ ainda Morites~
quieu, que elle cita.

1

Codigo Wisigothico, liv. 12.0, tit, 2.O: De omiiiuin

Haei.eticorum, atque Judaeorurn czinctis eri'oribus

amputaiidis: tit. 3.0: De Novellis Legibu~Judaeorum,
quo et vetern confirmaiitur, et nova adjeeta sunt.
Idem, liv. 12.0, tit. 2.0, L,LI:; Idom, liv. L2.O, tit. 2.0,
L. 11 a; Idern, liv. 12.O, tit. 2.O, L. 14.~;Idem, liv. 12.0,
tit. 3 . O , L.
8 Codlgo Wisigotliico, liv. 12.0, tit. 2.0, L. 9.a; Idem,
liv. 12.0, tit. 2.0, L. 10.O; Idem, liv. 12.0, tit. 2.0, L
13,s; Idern, liv. 12.0, tit. 2.&,L.
Idem, liv. 12.0tit. 3 . O , L. 18.'.
3
3 Codigo Wisigothico, liv, 12.0, tit. 3.7 L. 22.i e 23..
4 Idem, liv. 19.0, tit. 3.0, L.2C.a e 26.0
5 Iiletn, liv. 4.0, tito 5.4 1,. 6.'; Idern, liv. 12.9, Bt.
3.0, Ti. 25,'.
6 Idem, liv. lkO,
tit. 3.4 k. ll.a.

BIRBTO CRIMINAL
,histeria .do , Q ~ x P ~ ~ !oriwiyal
Q
Por-

tuguez h 8 d e 0s ma$ rWlOAo$ teW-

PQ&
[Contiauado do n . 187,
~ paginae 486)

versos sobre o povo, impondo aos siic~rdotes
a obrigaytio de as denunciar 80 cej Ig
-pelo otaqiie b propriedade9
-ppcla expulsfio violerita do poasyidor sem
que espere por seritcnça do juiz, niiida que a
casa pertenfa ao expiilsor 8;
pelo fogo posto, lias castrs das cidades
ou fora dellas, nos bosqiies, nas pluntus, e arvores fructilcrns, com proposito ou iiegligencia 4;
-pelo
corte e furto de arvores, ainda
mesmo nos bosques e destruir30 da6 liortasb;
-pelo corte e iricerrdio diis sebes dos
campos 6;
- pela devastaçfio e furto ria8 virihasy;
-pelos damnos, causadgs aos hurnqns ou
animaes, ao derrubar das arcores, se ,se @&o
preveaiam os oircurnstanles
- pelo talameritu das propriedpdes c~igi
oiiimaes, e damriog cqusados por estes ~ 9 8
virihns, hortas, prados e cearas 9;
pela morte e ferimentos causudos por
enimnl bravo, que o dono .tevi 0brigapã~49
mo tar 10;
-pelo ac;iilamento dos cães (excepto se
for para prcrider ladráo ou criminoso) se do
facto resultar a morte ou debilitaçfio de atg w n i 11;
-coritra os qiic embaraçam os camiiih~s
publico3 12;
pela nbilso na pesca dos rios, impedindo
o direito dos outros ou n navegação13;
-sobre a policia das ngtilis de rega 11;
-, coriira os qt1e acolhem malleitoresls;
-pela construcqùo dos vallados das prcdios feitos por Forma Ziidevida 16;
-sobre deriurici-d liao feita de aiiimaes errantes 17;
-contra os que arr;iricam marcos, ou confundem os limites dos prediosig;
- coi1ti.a o adulterio ;

-

$ 7.O
Raotos am geral punidoii pelo +Codigol i s i g n a i c o

Esta diversidade de incrirninaçaes sc encontra no Codigo:
Crirlies contra a rcligiòo;
-contra a principe, e por se faliai. mal
do priiicipe, j h defuricto;
-coralra a patria 1;
-por desobediericia nos mogislrados ;
- por corrupção destes ;
- por der!egayão de justiça praticada pelos
mesmos 2;
-por
oniissno dos mesmos em proccder
coiitia os criminosos, aiiidn quando nno Iiavia
âccirsador 3;
-por nboso dotpodsr delles, tortriranclo
oii dando a morte ao escrnvo, ausente o senhor 4;
-coritra o falso jurameiito 8;
-por tirada do presos 6 ;
por falsidade de diplomss reacs, escriptos, e escrigtur~is7;
- peld prevaricaçâa dos juizes, condemnaiido o iniiocente, e absolvendo o culpndo8;
-contra o mcdico, qiie ~raoexercia ti profisslo em certas coridiqõc!~,se sobrevirilia mal
ao doente 9;
-contra a violayâo das sepultiiras, e expoliaçõcs dos morlas 30;
- por crimes de assuada e sedição, (lurbas, srdilionem 31);
,
-contra
os adivinhos e agoureiros, e os
gtie os consiiltam, inrluiiido os proprios juites qtic empregassem as artes dclles, para
chegar no d~scobrimeritodos crimes 19, e cootra os ninlfuztjos por incailtayòus 13;
-contra us exarybcs dos magistrados di-

-

-

-

Codigo Wisigotliico, lid.
tit.
L. 2."
Ideril, liv. S.", tit. LO,L. 5.'
l d ,,,, liv. 8.0, tit. 1.0, I,. 2.1
tit. 1.0; Idem, liv. 8.0, tit. 2.*,'L.
4 Idem, liv.
1.9 2," c 3.n
I Codigo Wisigothiuo, liv. [i.",
tit. 1.7 L. 4,.
5 Codigo Wlsigothico, liv. 8.O, tit. 3.0, L. 1.'; Idem,
2 I d e ~ n ,liv. 6.0, tit. 5.0, L.14..
3 Idem, liv. ti0, tit. 5.0, L.14.8; Idem, liv. '7.0, tit. liv. 8.*, tit. 3.0, L. Z a a jIdem, liv. 8.0, tit. 3.0, L.
6,', L. 2..
6 Codigo Wisigo.athico, liv. 8.9 tit. S.", C. 6.n
1 Idein, liv. 8.0, tit. 3.O, L. 5.'
4 Idem, liv. 8.0, tit. 1.0, L. 8,.
a Idem, liv. 8 O, tit. 3.", L. 3.8
6 Idcmj liv. 8.O, tit. 2.0, L. l.L
9 Idem, liv. 8.0, tit. 3.0, L.
6 Idem, liv. 7.0, tit. 2.0, L, 20.7 IIdein,
liv. 7.0, tit.
4.0, L. 3..
ia Ideni, 3iv. 8.0, tit. 4.0, L.16.l
11 Idein, liv. 8.0, tit. 4.0, L. 19."
7 Idem, liv. 7.0, tit. 5.0
12 Idcin, Iiv. 8.0, tit. 4.9 L. 24.a
e Gia
8 Idem, liv. 7.0, tit. 4.0,L.
13 Idem, liv. 8.0, tit. $.O, TA. 29.'
' 9 Idem, liv. 11.0, tit. 1.0, pei totum.
14 Idem, liv. 8,', tit. 4.*, 1,. 3 1 . O
Xdeni, liv. lLO,tit. 2.9 L, 1.O
55 Idem, liv. 9,0, tit. 1O, L. 19."
11 I d ~ m liv.
,
8.0, tit. 1 Q, L. 8.'
l v d e m , liv. 8.u, tit. 3.O, L. 9."
Idom, liv. 6.0, tit. 2.0, L. l.a;Idem, liv. 6.0,tit.
17 fdem, liv. 8.0, tit.
L. 6.*
?r, 1,. 5.a
1 18 Idem, liv. 9.; tit. 3.4 L.2."
19 Idem, liv. 6.O, tit. 2.0, L.3.O
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contra a incesto ;
-contra o rapto;
contra o estupro ;
contra a exposiçâo dos recemnascidos,
com uma energia; e respeito pela vida humana admirovel nesses tempos I;
-contra o estado livre dos pessoas"
coritra o nccusador calumriioso 3;
contra os maiie tractos, e coiitra a liberdade ; riii porbcarcere privado 4 ainda na propria casa da victitna &;
contra o aborto 6;
por ferimentos e offensas corporaes. l?
notavel neste particular a minuciosidade com
que o Codigo procede, taxando a composiç30
para a E>o[etada,punltada, ponlapd, pancada
sem e com sangue derramado, ffrimento no
olho; nariz, Eabioq e ouvidos; feriibe~zloOU
cdrle da mau, dos dedos, um por um, computado em dez soldos o dedo rninimo, e os
dernais a seguir de dez em dez, ate o pollegor estimado em cincoenla soldos; e otilro
tanto nos dos pks; quebramenlo dos denlu;
e quebradura causada: 7;
pelo Inlrocinio, ~boubo, e morte na estrado 8.
Crimes sobre a milicia :
-por deixar de comparecer para as expedicões militares 9;
-pelo
recusn de entrar nas fileiras do
exerci to 1";
- pelo deserçso 11;
-pelos
roubos, perpetrados, durante a
expediçao 19;
-contra os chefes, que ou n3o vao B expediçao ou nao levam toda a gente que devem13;

-

-

,

-

-

Os

que

no interior ou u aggressão externa, logo que

della t-&mnoticia, ainda que seja o proprio
bispo, homem de guerra 1;
-conlra as malversaç#es sobre as muniçòes do exercito 9 ;
-contra os chefes, que corrompidos por
algum beiieficio consentem que alguns do seu
bando ou recolham a casa, ou r180 v80 h
guerra 3;
Uma parte destas incriminaçòes nos prova
a ~ s h squanto
,~
gosto a sociedade romaiio-gottiica i a tomando pela vida cedentarie do agricultor; deixada a vagabundagein guerreira.

$ 8..
Penas diversas, de que faz uso

Estas penas, que a lei trimbem cliama uindicla $ escreve elle:
-A rnorle, ora simples ora ortcel, isto 13
acompanhada de tratos e infumia, pelo fogo
ou charnmas ardentes, e pela lapfdação6. Como
o legislador de Toledo se embebeu mais nos
Codigos romaiios do qiie os restarrtes barburos,
B por isso mesmo mais rodigo, do que elles,
no ueo desta penafi.
ella applicada alem
disso a outros crimes, que n8o somente ao
homicidio 7;
A mutilapão d e mõo, tiariz, e do membro viril 8;
-Os
açoites com infamia, e algumas
poucas vezes, sem ella; o numero varia de lrez
a duzcnlos, mais que suffiçicntes para dar a
morte ao paciente. fi notavel que 6 parte o
minimo, a opplknçáo progredia sempre ria
ordem decimalg;
- A dascalvação, a cada passo;
,

e

-

i

&digo ~ i s i g o ~ l i c oliv.
, 9.0, tit, 2.0, L,8..

z Idem, liv. gmU,tit, 2.0, per totum.
3 Idern, Iiv. 9.0, tit. 2.0, per tottim.

Codlgo Wisigothia, liv. 4.0, tit. 4.0, L. 1.a
4 Codigo Wisigotliico, liv. 9.0, tit. 2.0, L. 3."; Idcm,
Idem, liv. 5.4, tif. 4.0,L. 11.a e 12.a
liv, 8.', tit. 1-0,L. 10.8
3 Idem, liv. e.", tit. 1.0,
L, 6.0
5 Codigo Wisigothico, liv. 8.0, tit. 2.5 L. 1.a: Qui
i Idem, liv. 6.O, tit. 4.0, L. 3.0; Idem, liv. 7.O, tit.
alienae domui in oiviti~teignern siipposuerit, coitre2.0, L. 22.8
ptue a judice igiiibup deputetur, & do honie ejue do5 Idem, Liv. 8.3 til;. 1.0, L. 4."
mirro domus, s i tameu aiiyuid dampni pertulerit, com6 Idem, liv. 6.7 tit. 3.0, L. l,*
onatur, ac pretium domua reddatur iriconsba. Idem,
7 Mna este procedimerita oiio 6 ~ s p e o i dao nosso {v. 11.O, tit. 2.0, L. I..; Idem, Iiv. Ia.., tit. 2:, L.Il..;
Codigo; encontra-se noutroa ba~baros;e especial- Idcin, liv. 12.0, tit. 2.0, L. 16.'
Sogutido B licito conjecturar das palavras de C'emente no dos PrisBes, sobe a um excesso yuasi inorivel a previsFLo das mais delicadas lezi>es arn todas as sar os chefes dos gerrnanos só tinham o direito de n
partcs do corpo. LPZFrisor~um,CRP. 22.0 De DoZg. pliour a pena de morte no caso de guerra. De be lo
8 Codigo Wisigothico, liv. 6.0,
tft. 5.0, L. 12..
gatlico, liv. 6.0, cap. 22.0:.
..... Quum belliim ci9 Idern, liv. 5.0, tit, 7.O, L. 20.11
vitas aut illatum defendit, aut infert, magistrl~tus,
Idem, liv. 9.0, tit. 2.0, per totum.
qui ei Bello priiesint, ttt vitae nociaque habotint potestatem, deliguiitur. I n pacenullua communis est ma11 Idein, liv. 9.0, tit. S.', pcibtotum.
gistratus; scd piiiicipes regionurn atquo pagoruin inCodigo Wisigotliico, liv. 8.0, tit, 1.', L. 9.a:. .
.. .. yuia provincias iioetras nori voluinuei lios. ter suos jus dicrint, coiitrorersiasque minuunt.
tili praedatione vastare.
1 Codigo Wisigothico, liv. 9.0, tit. 2.0, L. 3.9 Idem,
13 Codigo Wisigothico, liv. 9.0, tit. 2.0, L. 9.a. Pazia liv. a i o , tit, 2.0, 1,. l i a ; Idem, Ilv. 3.0, tit. 2.0, L, 2.i '
8 Codigo Wisigotliico, liv, 7.0, tit. 5.O, L. I.'; Idem,
nccesaarios os rigores da pena, a iiiercia guerreira,
que se ripodrrava dos barbaros em Hespanha, j& mais iiv. 7.0, tit. 6.0, L. 2.a
9 Codigo Wisigothico, liv. 4.0, tit. 6.O, L,7.'; Idem,
cuidadosos de laborar as terras, do yuo de marchaL. 3.a; Idem, liv. 8.0, tit. i?,L. 9:;
rem A euerra, o conduzir 08 aeus Bervofl, pois j&nem liv. 8.O, tit. le0,
, Idem, liv. 12.0, tit. 1.0,L. 3..
a tiyeacma parte da e~afamiZiaelles expediam I
t

..

.. ..

. ..

P-

-A infamiia1, que talvez fosse tempo-. A castração f
roria e perpelua2;
- A dissoIução do matrinaonâo~;
O arranctamen to dos olhos 3;
A excommunhão 3;
- O exilio ou deetgrro:
O percurso das dez propriedades visi- A eonaposiçlio pecuniaria em soldos, nhas, pena applicada aos maleficos por enou consistente em cousa de valor, cavdto cantnqõesk;
por cauallo, escravo por escravo. Pelo que
- A prisão ou curcere, no qual todavia
ou era rigorosa mzclla, ou verdadeira conps- se fornecia ao condemnado comida e vestido 6.
caçào, de urdinario piircial (ametade, o quaria As vezes applicnva-se shmente nt8 que o damno
parre dos haveres do condemnado) pois que fosse prestado pelo r80 ou pelo senhor
se procurava cautelosamente que oáo Gcausem delle6;
reduzidos b miseria os filhos, ainda os de con- A privapüo com infamia do cargo parn
juncçào prohibida, e os proprios parentes o juiz prevaricado^-7;
da victima 4; por vezes porem tresandou em
-A prioação de dignidade e homrass.
geral. Diz-se, e 6 verdade, se nos referirmos
A pena pecuniaria foi substituida pela
aos homens livres, que esla pena 6 a blise da escravidâo, quando o crirniiioso núo tinha
punição do Codigo; pois quanto aos escravas meios de satisfazel-o, e a de escravidão gela
n base slío os penas corporaes, por motivo de morte, se o r60 era j6 escravo, e RO serihor
obvio de mais 6;
nào aprazia remir-lhe a vida, satisfazendo o
- O talião na ftilsa accrisaç80, no falso damno 9. Estava pois a vida do escravo, sinda
testirnunlio; melhor ainda em certos outros uma vez mais, no orbitrio do senhor!
crimes 6;
Para liquidar a composiçao, taxava-se o
A expiação pelo sacramento oii jzsra- preço da vida humana, avaliando em maior
menfo:
quantidade de soldos a edade madura, e di- A incapacidade ciui! para ies~imunJiar7; niinuindo ao passo que ou se approximova da
- A inhabilitaçiio para o cargo 8;
itifancin ou da velhice; a da mulher em me-A escravi'dào, pela entrega do criminoso nor preço do que a do homem ; e por metade
ao queixoso, com a faculdade de dispor delle, a dos IiIiertos 10.
como lhe opprouver, mesmo darido-lhe o
E se a composiç~o6 maior para o homem
morte, oii sem este cruel arbitrio; e pela livre do que parn o escravo, explica-se isso
verida do mesnio criminoso 9;
ainda pelo favor do senhor, sobre que ella
- A reclusào no mosteirol0;
vinha a recahir em ultimo resultado, se não
- A penilancia dentro do mosteiro, cor- preferia entregar o r40 a troco della 11.
respondendo no caso de damno codo soldo
A adjudicnção dos bens do criminoso, em
do prcjuizo a dois dias du referida penitencial'. favor de quaesquer, iiao podia ter logar, senão depois de proferida sentença condernnn1 Codigo Wisigothico, liv. 8.0, tit. I,*, L. 3.a
toria 19.
2 Idem, liv. 12.0, tit. 2.0, L. 14.A

-

'

-

-

Idem, liv. 6.0, tit. 3.0, L, 7.8
$ 9."
Codigo Wisigothico, liv. 3.9 tit. 5.', L. S..:.
quia licet sint scclorato concepti, sunt tamcn unda
~ a c r baptismatis
i
expiati. Idem, liv. ll.O,tit. 2 . O , L.
Providencias sobre a reparação
1.1;Idem, liv. 12.0, tit. 2.0, L. 14."
6 Codigo Wisigotliico, liv. 6.0, tit. 4.0, L. 4.4; Idem,
Qitaiito 5. repnraçao, do damiio, era este
iiy. 6.0, tia 4.0, L. 8,*
O Codigo W ~ R ~ F O Xiv.
~ ~ 6.0,
~ Ctit.
O 4.0~L.3.~:.
,
., . liquidado, o11 pelo juramento do ofendido justa quod ali2 iiitulerit, vel infcrendurn praoeeperit,
*li pelo jerco~+roptuejudice in 80 rccipiat falioiiem. Pro a l a p ~ , Oii pela esiimação
voro, pugno vel calce aut percusaiorie in capite, pi.0- ramcnlo dos vfndimadores, ao tempo das vinIiibernus redderc talionem: no dum tslio repcriditur
aut laesio major, aut periculum ingoratiir. Idem,
1 Codigo Wisigothieo, liv. 3.0, tit. 5.*, 1;. 5.l e 7..
liv, 7.", tit. 1.0, L. 1.a; Idem, liv, 7.0, tit. I,.. IJ.5.";
2 Idem, liv. 3.O, tit. 5.0, L. 5.' e 7.n; Idem, liv. 3.0,
Idem, liv. 6.0, tit. 1.0, L. 2.8:. . ,
Sirnilti vindicta.. .
eadem mortis oena. Idem, liv. 7.0, tit. tit. e.", L. 2.a
3 Codigo Wisigothico, liv. 4.0, tit. 5.0, E. 6.0
4.0, 11, 5 . 8 : in verbis:-sim& mortc.
4 Idem, liv. G.II, tit. 2.0, L. S.a
7 Codigo Wisjgotliicn, liv. G,n, tiL 5.0, IJ.
12.&
5 Idcin, liv. G.0, tit. 2.0,L. 3.a
6 Codigo Wisigothico, liv. 9.0, tit. 2.0, L. 3.a
1; Tdoin, liv. 7.0, tit. 2.", L. 14.0
9 Cocligo Widgotliico, liv. 3.0, tit. 4.0, L, 13,a,Quando a lei quer que 8s cousas rilo
a tanta extre~ni- 7 Idem, liv. 7.0, tit. 4.0,L. 5.a
8 Idem, liv. 9.0, tit. 2.0, L. 9.0
dadc tom o cuidado da advertir ; por exemplo deste
9 Idem, liv. 8.0, tit. 2.0, I r .
modo: 2ta ut vitu tantum concessa no liv, 3.0, tit. 6.0,
10 Idem, liv. 8.0, tit. 4.0, L. 16.a
L. 2.a
li Idem, liv. 7.0, tit. 2.0, L. 22.8: in verbis:-com10 í:odigo Wiaigothico, liv. 3.0, tjt. 4.0,L. 18."
11 Idem, liv. 3.0, tit. 5.0, L, 3.0; Idem, liv. 4.0, tit. positio vedundet ad dotninum.
tit. 5.", E. 14.8.
12 Codigo FVisigothico, liv.
5.4L. 6."
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REVISTA

DE LI!%ISLAÇÃO

dimas, se o damno recahiii nas &as - o u pela
eslintação dbs visi~lhos1.
A indemnisnçiio do dairifio do' dèlicto, prefere no premio d a denuncia do9 criminosos,
Bs cudtas da justiça, e ks penas pecuniarias2.
O seiihor prestava a indemriisaçgo do darnnb
cnusado pelo escravo, se nao preferia entregar
èste em cornperisaçBo; mas, por excepção,
desos houve, em qiie a lei o alliviou desse
eficargo 8.
(Contir~ha),

DIREITO CRIMINAL
Da hlstoria do direito oriminal portuguez desde os mais remotos tempos.
(Continuado do rimo 188, paginas 502)

Juizes segundo este Codigo

O poder de julgar 4 geralmente commete
tido ao :
Juiz
Judex terrilorii, ou looi;
Duque -Dux provinciae;
Conde -Comes civilalis;
Delegados do rei, do conde e da juiz;
Vigario do coirde Vs'curizls Comitis ;
TCiyiiphado Ilyuphadus;
Arbitros da paz -Pacis Asserlores ;
Preposto da cidode Praeposo'tus ca'vi-

-

-

tatis 2;

-

-

Auctor do Iogar - Auaor loci 5

1 Vide artigo 274.O 3 2,0, e 587.0 8 2.0 da NOV.
8&
J ud.
2 Codigo Wiaigothico, liv. 5.0, tit. 6.%L.3."
9 Ideip, liv. 6,5 t2t. 2.0,&,3.a

-

Proctrrador do lagar Procoiraím loci 1;
Vi'lli c o -ViEEâcua $;
Bispo -Episcupus, Pontifex;
Sacerdote -Sacerdos a;
Principe - Princeps ;
Co~icilio.
de simples intuiçBo que ou diversos epithetos, que o Codigo attribue aos que julgam,
nao representam outras tantas entidades differentes; porquanto alguns de entre elles s l o
somente lociições varias, empregadas para
designar o mesmo funccionorio, talvez para
bellezn do estyio.
Não corihecem porem todos promisciiameiite do litigio 4.
Em regra 6 o juiz quem julga.
Os juizes 930 dc nomeação regia, poqos
gelo rei 8, , sujeitos por isso ir elle, e ao mesmo conde da cidade 6, e tião parece que sojnm
perpetiios; no menos por excessos de aiictoridade podinrn ser substituidos 7.
O conde, duque e bispo julgo, a6menls em
gr6ii de appelluçào, sobre queixa n elles dirígida, ou peta negligencia do jiiiz 8.
A jurisdiçc&o do bispo para decidir, ajunctis si6i uliis vira's honesiis, as causas dos
pobres B reconhecida superior & do proprio
conde; e ~ o d eatk emendar as seritenpas
iniquns proferidas pelos demais juizes 1;' e
tambem, do mesmo modo que o dique, destituir e condemnar o juiz iniyuol0.
As vezes eçtabelecc-se jurisdicggo promis-

*

o bispo, ou o juiz do logar oisinho continua*
vam o pleito intentado perante o juiz compatente que havia fallecido 1.
Acima de todos porem esth o principa,
com o seu natural avbitrio, mormente para
os casos, em que os juizes se viam assoberhados pelos grarides 2.
Mas a faculdadc de julgar pertenceu tambem aos particulares.
O poder do senhor para julgar dos cri*
mes dos escravos contra escravos B cousa
corrente; e o rncsmo succede se delinqbem
contra o proprio senhor, porque nem o juiz
pode intrornetter-se em similhalite negocio 8,
e pode ficar i m p u ~ e oproprio homicidio des-.
tes desgroçadoa, porque a lei os n8o protege 4.
F, não obstante era reconhecida a grande
crircldode dos senhores; e procurava a lei
atalhar-lhes o immenso poderio 5 1
Mas mais singular 13 que tenham esse
poder os proprios offendados; no crime d e
seducç8o o chefe de familia tinha o direito
de julgar o criminoso, depois que lhe era entregue pelo juiz 6; i10 de adiilterio, o odultesu
era maridado entregar ao offendido, ut in
ejus polestale vindicta consistut l ; c a propria mulher que havia tido ajulitamento com
homem casado era entregue h mulher deste,
ul ira ipi7sius polestals uindicla conshtat8; o
mesmo noutros crimes 9L!
Triste abdicação da lei, desculpavel no bar-

cun 11.
Codigo ~ i s i ~ o i l i i e liv.
o , '7.0, tit. 5.0, L. 1..
CodigoWisiptliico, liv. 3.0, tit. 4.0,L. 18." Idom,
liv. 3.0, tit. 5.0, L. 2.8; Idom, liv. 3.0, tit. 6.O, L. 1.a;
Idem, liv. 4.0, tit. 5.0, 1,. 6.'; Idem, liv. 6.0, tit. 1.0,
1 Codigo Wisigothico, liv. 6.0, tit. 2.0, L. 3.&
Idem, liv. 8.0, tit. 1 . 0 , L. 9.a; Idem, liv. 12.0, tit. IA.2.7IPdcni, liv. 6.7 tit. 5.0, L. 14.'; Idem, iiv. 7F,
tit. I.", L. 1." Idem, liv. 7.0, tit. 6<, L. 2.a
1.0, L. 2.', supra.
3 Codigo Wisigothico, liv, 7.0, tit. 2.0, L. 21.a: Si
3 Idem,liv.3.0,tit. 5.0, L.2.a
I
4 Jti O ar. M. A. Coellio da Docha, Ensaio sobre a scrvus domino srio, vcl conservo aliquid involaverit,
histor2a do gouerno e da Ee@hgão em I ' o ~ t r ~ g a l , in dorniiii potostate consistat, quid de eo faeere TOdisse muito a proposito: a seta legEsZa$ão sobre j&es 1 luerit; nec judex sc in bac re admisoeat, nisi domiuua
sorvi fortnsso voluerit.
e jw~&dicgíio d compliccnrlissima.
"odigo Wisigotliico, 1iv. 3.O, tit.4.0, C. 1 5 d P ; Idem,
6 C~digoWisi~othiao,
liv. 12.0, tit, l , o , L, 2.0, supra.
Mas nem por isao se cuide ,que a justiqa ficava liv. 6 . O , tit. 5.O, L.
e 13.a:
5 Codigo Wisigotliico, Kv. 6.0 tit. 5.9, L.
b a ~ a t aaos litigantes e aos rbos, pois que do contrario
. ,. . Superiori &dem lege dominorum
convence o Codigo Wisigotliico, liv. 2.0, tit. 1,; L. . . .
ii!diacrctilin saevitiarn a sarvorum omasione priva26.'; Amaral, itfcrnorici 3.0, nota 196.
virnua: iiunc etiani ne imaginis Dei psdmaG1onern
6 Cadigo Wiuigohl~ico,liv. 9.0, tít. 1.0, L. 20aa
O Cc :....I re.. ..imlecetambem juizes eleitos pelas adultereut, duin in subditis crudelitates suas 0~01.partes ILu.iigo \\i '..igothico, liv. 10.0,tit. 3.0, L, L');,eciit, dcbilit,ationeni corporum pi.ohibeiidam oporkuit.
Ideo dccernimus, ut qu cumque dominua, dominave
mas e a t e ~estHo f6ra do iiosso plano.
absquc judicia cxamintitione, & manifeeto acelere
7 Codigo Wisigothico, liv. 7.", tit. 4.0, L.
servo soo vel nncillne, manum, iiaaiim, labium, lin8 Codigo Wisigotliico, liv. 3.0,tit. 4.0, L. 17.l
giian, atirem etiarn, vol pedeiii absciderit, xiit ocnlum
9 Idem, liv. 2.O, tit. 1.0, L. 29.a O 30.8
Nlio obstante, um exemplo ilotsvcl de submissão ao evulacrit;, seu qiinmcomque partem corporia detrunjuiuir,imposta ao bispo e noclero, coiitern o Codigo Wisi- cnr crit, aut detruncxre, alit extirptlre praecciporit,
trium xnnorum exilio sub poenitontia relegetux ad
gatliico, liv. 2.0, tit. 1.0, L. 18.a
Episcopiim, cujus in territorio aut ipse manere, aut
L. 3.'
i* Idem, liv. 6.0, tit.
1' Ca.:'
Wisi othico, Iiv. 8.0, tit. 6.0, L, 2.a; Idem, f&cturnaceliie eaee videtur,
6 Codigo Wisigothieo Liu. 9.0, tit. 3.O, L: 11.'
lju. 3.., rir. 6.0, 1.8 ; Idem, liu. 1 . 0 , tit. 2.0, 1.. 5 , s ;
7 Idem, liv. 3.0, tit, QO,L. La
Idem liv. 3.0, tit. 3.0, L. 4.4;Idem, liv. 5.0,tit. 4.0, L.
@ ldcm, liv. 0.0, tit. 4.0, L. 9.';
Idem, li". 6.O, tit.
N.@.
idem, liv. 6.0, tit. 1.4 L. 1.a; Idem, liv. 6,0, tit.
&P, 18,a; Idem, liv. 7.0, tit. 1.0, L. 1.4; Idem, liv.
9 Idem, liv. 6.0, tit. 6.a, L.16.1'
k",tit. 4.5 L.26.4; Idem, Bv. 8.0, tit. 4.0, L. 29..
*

Outras vexes o bispo do proprio Iogar, ou

1
2

a

. . . . ...

..
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baro, inexplicav'el no homem polido, em face
do duello !
E mais singular é ainda que a propria execuçáo da pena, em algum caso ao menos, tocasse ao mesmo offendido, e at6 a propria
applicnçáo do tormeiito 1 !
10 singular que num caso, no menos, a lei
exija que o juiz e conde julgiiern ambos, e
n2ro a sds; e dli a razào: ns aliquod possil
esse colludium, ut Onnocens forlusse tormenta

eustineat 2.
O concilio julga os delictos dos bispos 3,
e mesmo algumas causas mais graves&.
O conde devia coadjuvacão aofjuiz para a
puniç8o dos delinquentes
Os defensores nomeados pelo bispo ou pelo
povo sao tambern reconhecidos no Codigo 6,
mas eutamos lothge de crer que desempenhassem alii a missa0 que os imperadores romonos, Gracinno, Valentiniano e Theodosio, commettiam oo defensor Tiicodoro : Gonucrn em
primeiro logar que t e ostentes pai da plebe
(Sciliccl ut ira prirnis parentis uicem plebi

exhibeas 7).

mormente como meio dc purgar a culpa 9 ; e
tambern se deferia ao lesado coram testibus,
paro que declarasse o valor do damno recehido 9.
-A tortp6ra que se n5ro applicava aos nobres, e nem geralmente aos liomens livres 8,
excepto em certos criines; mas soffria-a o
escravo pelou proprios crimes do senhor ;
tinha logur na presença do juiz; applicava-a
ath o accusador; e podia esterider-se pelo
espaço de trez dias, ou talvez por mais tempo
ainda 5.
E o mais é que reconhecia jii que o supposto criminoso podia estar innocente, ser
obrigado a fazer declaraqóes pelas dores dos
tormentos, e vir a morrer nelleu oii soffrer
grande mal (debilitação), ou pelo effeito or(dinario das mesmas, oy pela malicip do jqiz,
ou rielo dolo do proprio accusadorb.
-Os signabs ou indicios 7.
- A prova da agua a ferver (~xaminatio aquae fervcniis 8)

-A escriptacra 9.
-A asiimaçâo de Eouuudos.

-A denuncia, se ri30 como provo, era
ao menos attendida e premiada, como meio
de descobrir os crimes de moeda falsa. O deProvas nelle admittidas
nunciaiite ingenuo recebia maior premio do
'
Quanto a provas, estabelece o Codigo Wi- que o escravo, A lei impunha-a Iis vozes como
obriga~.'ELodo criminoso, em r e l a ~ à oaos cumaigothico
:
'
O testimunho, deferindo-se bs testimu- plices $0,
g, 12."
nhas, antes de deporem o juramento 8.
Mas o testimuriho do escravo carecia de Especialidades do processo segundo este Codigo
ser garnatido pelo serihor 9, e nem o dello, e
nem mesmo o do liberto, valia contra o inA jririsdicçúo criminal era determinada
genuo 10, excepto talvez rium s6 caso 11, e tiem pelo tcrrilorio, ou logar, onde o crime foi
ainda contra o serilior accusado de o tnaiidar perpetrado, ou onde o criminoso foi descoperpetrar o delicto 1%!
berto c'capturado 11.
-0sacrutnento ou juramentoi3 empregado
A accusnçtío pertenceu, em regra, Ii parte

-

'

...

1 Codigo Wi~igothico,liv. 6.0, tit. 1.0, L. 2.11
C o d i ~ oWisigothico. liv. 6.0. tit. 4.0, L. 8.8:..
I?
2 Idem, liv. 8 . O , tit. 2.0,
peroÜsaerit 'xnx flaiella au&ipiat.
2 Idem, liv. 7.0, tit. 1.0, L. 5.n
3 Idem, liv. 3.0, tit 1.0,
11..
4 Idcm, liv. 6.0, tit. l . O , L. 4
.'; Idem, liv. ?.O, tit.
3 Idem, liv. 1 2 . O , tit. 1.0, L. 2.
6.0, L.1.'
4 Idem, liv. 3.0, tit. 4.0, L.
. 5 Idem, liv. 7.0, tit. 4.0, L. 2.a: Quotiens Gothus
5 Codigo Wiaigothioo, liv. 6,0, tit. 1.0, L+2.0; Idem,
seu quislibet in crimine aut in furto, vel aliquo sce- liv. 6.0, tit. 1 . O , L. 4.7 Idem, liv. 7.0, tit. l.*, L. 5.n
6 Codigo Winigothico, liv. 6.0, tit. 1.0, L. 2.. e 5.n;
lere accusatur, ad corripiendum eurn judex insequatur. Quod s i forte ipee judcx solum illurn comprehen- Idern, liv. 7.0, tit. 1.O, L. 1.'
1 Codigo Wisigothico, liv, 8.O, tit. 6.0, L. 7.0; Idem,
dere, vel distringcre rion potest, a comite civitiitis
uaerat auxilium, cum solus sibi sufficcre noii possit. liv.
tit. 1.0, L. :
1
$se tamen Comos illi nuailium daru non rnorelur, ut
Parece porern que, sondo bastante para a accugacriminis reua itisu1tai.e non uossit.
~ ã o ,o rilo eram para acondemnagão, se attenderinos
no preceito do Codigo Wisigotliico, liv, 3.0, tit. 4.9
6 Idem, liv. 1 2 . O , tit. 1.5 i*.
2,"
7 L. 4.O. Cod. De defensoribus civitatum. (2-55).
L. 3."
8 ~ o d i i Wisigothi&,
o
liv. 6.0, tit. 5.0, L. I&..;~ d h m , 8 Cocligo Wisigothico, liv. 6.0, tit. 1.0, E. 3.8
9 Ideni, liv. 7.O, tit. 5.0, L. 2.1
liv. 7.0. tit. 2.0, L. 8.
9 Idemr liv.'?.~. tit. 1.0.L. 2.8
10 Idem. liv. 3.O. tit. 6.0. L. 6.n e 7.': Idem. liv. 8.0.
10 ~dem,'liv. 5.: tit 7.0; L. 12.8
tit. 1.0,L. 3-11; ~ á e m liv:
, 8.0, tit ~.D,'L.10:'; Idem;
liv, 7.0, tit. 6.0, L. 1.n
. Idem, liv. 2:), tit. 4.0, L, 9.0
u Codigo Wisigothico, liv. 7.0, tit. 1.0, L. 6.'; Idem,
Idem, liv. 6.0, tit. 5.0, L. 12.8
1 3 Idem, liv. 7.0, tit. 2.0, L. 8.1
EQ. 6.0,. tit. 2.0, L.
Idem, liv. 8.0, tit. 4.5 L. 29.4
1
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E DE JURISPRUDENCIA
offendida, ou aos seus representantes, marido,
mulher, filhos e parentes, a q u e pode t o c a r a
herança 1.
As vezes porem podia accusar purilquer do
povo%; o u t r a s vezes procedia o juiz iodependentemente de accusaçfio particulor 3; mas
singular que no c r i m e de adulterio, dadas
certas circumstnncins, o principe nornensse accusador especial 4.
O processo em voga parece ter sido o publico; todavia o secreto é j6 conhecidos.
Na expedição delle recornrnendava a !ei a
brevidade 6.
O criminoso, u m a vez preso, devia com
brevidade ser apresentado no jiiiz7.
O preso declarado innocente não pagava
carceragem (cathena&bcum),nem oiitro qiialq u e r cmol-timelito, a titulo da absolvip30 8 .
A opplicação das penas todavia tiiilia j o g a r
com toda a publicidade f6ra d e contraversin ;
o que noquelles tempos ominosos temos como
uma gararitiri, ainda que dehil, da justiça do
condemnação, tiao setido crive1 a audacia de
vir fustigar em publico o innocerite, que nao
deixaria de protestar a sua innocencia a face
dos circumstnntes 9.
A5 provas qiieria a lei quc fosscm clarasl*,
mas fraca pretensso e r a esta, desde q u e se
admittiam indicios e tortrira,
Rlns o executor das condemrinções nàio 6
possivcl c r e r que fosse o proprio juiz, n8o

6

1 Codigo Wieigothioo, liv. 6.O, tit. 5.0, L. 14.'
a Idem, liv. 5.0, tit. 5.O, L. 3.'; Idem, liv. 6.0, tit.

633

obstante a letra em contrario de qualquer
texto 1. Talvez o fossem os offendidos, como
opina Mello Freire.
A prisão do r40 6 de c r e r que tivesse logar
regularmente, e nào s6 no caso de perigo
immiiiente de morte da victirnaa.

Eis o que nos pareceu e julg8m'os necesreferir sobre o Codigo Wisigothico;
atterideodo j6 a qrie foi o primeiro Codigo
promulgado para r e g e r a peninsula hespanhola, e tarnbem o nosso Portugnl; j4 a que
nella perdurou pelo espaço de alguns seculos.
Havia ali bem e mal, porque se o legis'Iador umas vezes prociira elevar-se 6 altura
dn justiça, outras muitas vezes renega a sua
propria obra 3.
E pelo bem q u e se escreveu não se creia que
s e praticava a justiça, porque a effectividade
desta não depcride s6 da voz unica da lei, mas
das garantias da execucpo, que então, e por
muilos .seeulos, de todo rifio existiram. Por isso
muito bem disse j h o sabio Aritonio Caetano do
Arnarnl :-mas similhantes providencias, nGo
podenda servir de barreira permanente á torrente dos costumes, a cada passo se vdrn desmentidas pela pratica as regras inculcadas
nas leisk.
(Continha).
sario

Codigo Wisigothico, liv. 7.4 tit. 4.0, L. 5.1
Idem, liv. 6.0, tit. 4.0,L, 8.1; Idem, iiv. 6.0, tit.
3 Codigo Wisi othico, liv. 3.0, tit. 5.0, L. 2.a; Xdcm, 4.0, L. 10P; Idem, liv. 11.0, tit. 1.0, per totum.
3 ciPda dcscripção, que no reato desta Memoria
Iv.4.0, tit. 4.0, I:; Idem, li,. 6.0, tit. 5.0, i,. ,.a;
Idem, liv. 7.0, tit. 4.", L. S.", swpra. Xdcm, liv. 7.0, tit. (para a h&toria da tcyistaçlio e costume^ de Portugal)
6.0, L S.*; Idem,fiv.8.0, tit. l . O , L. 3.O; Idem, liv. 8.01 se faz d a lisgislsção (10s wisigodos, se v6 n cada pasao
bit. 1O, L.
... . Qiiod si aliud aliquid cuedis esta conti adicglo. Vi?-sepor exemplo inculcarem alvel dainpiii fecerit, legaliter satiefaciat.
gumas leis por uma parte a proporgao das penas com
4 Codigo Wisigothico, liv. 3.",tit. 4.*, L. 13.0,aqra. os delictos; ao mcsmo pasao que em outras leis se on5 Iclom, iiv. 6.0, tit. 1.0, L. '2." supra. Idem, liv. 7.0, contiarn t~rgumcntos(Ia rnxior desproporq50; vg-se
tit. 5.0, L. 2.8, i11 v01-bia:-publica ,iudicum investi- em umas erisiriados as ofiicios e qualidades tlo legisgatione. Idem, liv. 8.0, tit. 1.0, L. 11.'
lador e da Ici, e cm outras ae acham descaradamente
6 Codigo Wiuigutliico, liv. 'i.",
tit. 2.4 L. 1 4 . 6 ; Idern, oll'cr~didosai1 desprezados essw qnlesmos dictarnes,ete.~
liv. 6.0, tit. 4.0, L. 3 '; Idem, liv. 6.0, tit. 2.0, L. 2.a, Ainaral, Memoriu X8, nota 119,
4 A. C. do Amaral, Memoria citada.
iu verbis:
ista profe'i~usvindicfa sepaatz~~.
Idem,
Quttnto ao capitulo em geral, vide:
liv. 8.0, tit. 1.0,L. 3 a, in verbis:-moa: ut judex c+;rnew agnoverit, eum comprehendere non moretur &.
81. M. A. Coelho da Roclin, Ensaio solire a histo7 ldem, liv. 7.0, tit, 2.0, L, 23.0
ria d o governo a da legialap&oena Portz~gal.
Br. Blello Fro;re, IILstoriae jzlris ciuilis lusitafie' lia Idom, liv. 7.0, tit. 4.0, L. 4.4
9 Idom, liv. 7.0, fit. 4.0,
L. 7.a: Judex quotieus ocoi- 6er si~~gularis.
Sr. Jcronymo Soares Barbosa, Eptome lwitaniae
siirus est reum, non in seoretis, aut in nbaconsie locis,
sed in oonventu publico cxerceat disciplinam. Idern, historiae.
Sr. Antonio Caetano do Amaral, Mimoriae I.*, 2.a,
liv. 8.0, tit. I,: L. 3."; Idem, liv. 9." fit. 2.0, Td. a,.,
i11 verbis:-in
oor~ve~rtu
publice. Idom, liv. 9.0, tit. 2.7 3.a e 4," para a Itistoria da legislapEo e cosiumes de
L, 4.*,in verbis:- ia conventzl merentbn pablice &. Poriugal.
Bem o iccouheceu assim o instincto fcrino dos
Sr. Alexaiidrc Ilerculano, HBslo~iade Portzcgul.
inquisidoros, levando As fogueiras que ardiam ria
Sr. Riczrdo Rayrnundo Nogueira, Noções preEimipraga publica as iiinocont~so indofezas victimarr, nares de direito pu61ico po~tugucz.
morãapadas por cautella ~irudonte.
Sr. Francisco de Almcida Jordáo, Arte Eegal para
10 Idem, liv. 6.0, tit. 1 O, L. 11.6:.
. . . & ex hoc ertwdw a.jurisprudenoia.
certis probatioiiibus publjce conviatus hvanitur.. ,
Sr. Vericsiino illvea da Silva, Memoria sobre a TeIdem, liv, 3.5 tit. 4.0, L. 18.a; Idcm, liv. 3.0, tit. ao, jormn do8 jtlises mos pdmeiroa sscdoa da Monarchia
portugzce~ia.
L. 2P

5.0,

L, 15."

i.
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Quanto aos primeiros, a&rriadse gesolmente que continriarani a reger-se pelas pro+
prias leis, ali Codigo Ilfisigotk~co,porquanto
I esta Fnculdnde, cunio o do proprio culto, ,ihes
foi conscntida pelos icncedores, como quadrava no apreco, com qiie em Córdova se entregavam 4 cultura das letras, e q u i ~ hdd direito.
Di$tinguem-se setnpre as duas getttes (mrauros e christnos) differersles em coslunaeg, em
leis. e em religião, disse j6 o nosso Amaral.
E para os governar, e lhes administrar
justiça, foi-lhes egiialmente coiiser~tidotenem
covides e juizes, dle certo uns e outros temgorarios, e nomeados pelos cliefes araKes.
Rios no tocante ao direito de castigar, 4
muilo provavel que o poder destes magistrados
tivesse. as reservas, indicadoras da nova soberaiiio; e de feito, alTirma-se, e 6 da crer, que
elles nao podessem opplicar a pena de morte,
scm confirmaç80 do magistrado rnouro, e que,
se a causa crime e tarnbem a civel fosse ventilada entre mouro e chrisiáo, somente podesse
della conliecer o mesmo magistrado.
O christ30 que corromliia virgem serracena, ou havia de casar com ella, ou soffrer .
a pena de morte; e estri mesma pena lha
era indefectivelmerite infligida, se commetlia
adulterio com mrilher da mesma naç8o.
Quanto aos christ8os independetites e aos
que successiviimente se Ihcs foram aggregando
por effeito d a conqiiistii sobre os serracenos,
com melhor fu~idamento airida continuou o
Cncliga wisigot\~ico a ser a siia lei, como
provam OY d ~ ~ ~ r n eder diversa
~ t ~ s otdem, aespeitarites a este tempo, especiiilmcrite as sentenças em que clle O citado, e atb a propria
vers?io delle em lingun Iiespatiiiola, ou o PueroJuzgo, de diitn incertn, mas attribiiida ao reinado de S. Pcrriiirido tio seculo XI 1.
Mas ultimametite outras leis, conterido tambem disposipões crimioues, á$resceram 4s do
Codigo, a saber:
- 0 s Estaiutos geraes do concilio de Leão,
de 1020, iio tempo de Affonso v, de principio opplicudÒs somente 6 cidade de h 3 0 e
seu termo, e depois, pelos de Coiairun, ampliados 6 Gcslizli, Asturias e Portugal, e eonheoidos pelo titulo de Fdro nu Foros de Leão,
que serviram de exemplo aos que depois f o ~ a a i
dados hs diversas povoaçGes, e são chamados
Usos da. terra ou mejhor Foraes:
-Os
Estaiuros geraes do conci~aò de
Coiança (Velencia de D. Junn), de i050, no
tempo de Fernandb I:

,

DIREITO CRIIIlINãL
Da. kistoria do direito criminal por-

tuguez deede os mais remotos tempos.

(Continuado do

190, paginas 533)

$ ia:
No tempo doa mburos e fundação das rnonarchiaii
christàs

Transposto o Estreito, invadem u peninsula
6s rnouros arricanos, e h monarchia wisigo-

t'hica substituem o imperio serraceno (aririo
"ITb post Chri81.).
Porem apenas o estridor das a~.iltasenrouquecia em Guadalete, os christãos, alerrados
oo-i11 ,o successo, seguiam para o norte da Hespunha, a fim de procurdrem abrigo enlre as
brenhas das montanhas, e fundarem ahi nova
rainv.

Fundaram, com effeito, e d'ahi partiu a
reacção chrUt8, que por sua vez se sobrepoz
ao islamismo.
Logo ha a inquirir por agora a historia
P1I)s chrislam ilubjug~dos,.a ,dos independentes,
ir' d dos su'c~e$$ivampii!!
Ibftddo§;
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-Os Esratulos geraes do concilio de Ouiedo, de 1 li 6 , no tempo de D. Urraca.
F e d e periodo subsistem os duques, condes
e outros magistrados do anterior, mos resrirgem algrins de iiovo, como o Aluazil.
Juncto do rei, na citpital do Estado, houve
tambem tim conselho, do mesmo modo que
. nos proviiicias junçto do governador, iristituiçBo talvez oriunda do tempo dos godosj.
E os proprios concilias continuam a occupor-se dos diversos ussiirnptos de goverrio,
irrogando por vexes penitencias e excommunh6es.
E houve tambem juizes, que conheciam dos
negocios civeis e crirnes; mas em appellaç80,
ou como em segunda itistancia, exerciam jurisdicção os magistrados maiores.
Conservavam-se os duas classes, a dos homens livres, e a dos escravos ; os primeiros dividiam-se ainda em nobres e pe6es; - sepztor,
nobilis, major nalu, e O Infançáo acima de
todos
minor. inferior, willanus ; como se
Ihes chama nos documentos. Us segundos eram
originarios o11 ds creação, moiros, e sorvos
da pena, qtiarito 6 origem ; mas certamerite
iguues ria condição excepto se pertenciam 6
Igreja ou ao Fisco, porque estes toes parece
serem rnais considerados.
Contiiiuaram a subsistir as perias seguintes :
As penas pecuniarias, base do casiigo
doe homeris livres somciite. Cre-se que pelo
mesmo crime a pena se reballiava em duas;
sendo partc applicada ao offondido, e outra
parte ao rei. E se este nos foraes cede desta, B
somerite poro que o producto feja colhido
pela Igreja t! senhores, não pari allivio do criminoso :
-As penas corporaes consistentes nos
açoites, e cegueira da victima :
-As penas espiriluaes, comminadas n
cada passo nas eseripturas :
A escrat~idão.
Como provas encontram-se estas :

-

-

- Testo'rnunhas;
-luramenlo ;
- Combate ou duello;
-Agua ferver!te e fria.

Que mais cumpre dizer desta epoca em qiie
o commercio e artes eram cousa netihuma e
nenhuma ainda a iristrucçàog?
Cddigo Wisigothieo, liv. 12.0, tit. !A0,L. 14.0, soratpue nmni cum palatino oficio fuluriu tempoTiEiua inatituentt s decerni~rma&.
2 O liosso A. C. do Ainnral, 8 50.O:.
~Aperias
.de pessoas da fariiilia real, nos conata que tivessem
*algiiina (iiistriicçiio); seiido os exe~ciciosordinai+ios,
ra;nda dos moços mais distitictos,~caça, O maiiejodss
*armas a o enfflno cle erivallo8.n & com reapeito aos
1

bis:-

... .

16.O
Desde a fundação da monarchia portuguexa

Em o riosso Portugal, ligado atb então h
aorle dos Eytados das Asturias, Oviedo ou
Leho, mos desniembrado depois, continua o
Codigo Wisigothico a vigorar ate ao seculo XI1,
ou mesmo talvez at6 ao seculo XIiI, (segundo
se corijcrlura dos monumentos do tempo)
quniido jh o reino tinlia Brrnada n sua irideperidencia 1.
E com clle igualmerite vigoram as demais
leis, ou Estatutos referidos.
Mas em breve, crescerido as iiecessidndes
do novo Estudo, começa a tarefa da legislaçBo nacional, sendo ns primeiras Ifeis do que
ha corihecirnetito OS seguiiltes :
- As leis das cortes de Coirnbra, de 12 11,
no tempo do D. AfTonso 11:
Seguiram-se outros com o correr dos tempos, mormente no reinado tle I). ABiinso 111. em
que a legisloçõo criminol começa a tornar graiide inrremento, e se trorta com empentio de
orpariiznr a admiriistroq80 dn justiça; e a sua
multip2icidade faz neressariu a primeira codificaçlio dellas, quc sendo principiada tio tempo
de I). Joiio r, coiitinutida no dc L). Duurte, se
levou emfirn ao cabo sob a regencia do iiifante I). Pcdro, duque de Coirnbra, (por isso
chamiido ja o Justiniano porlugirez) pela merioridade de D. Affonso v, do qual tiram o
nome,
-Ordenrrçoens do senhor rey D. Affonso v,
vulgo, Ordenações Afonsinas2 ;
a segu~zda enipreliendida e concluida no
tempo de D. Manuel, e por isso irikitulada
- Ordenaçoens do senhor rcy D. Manuel,
vulgo, Ordenaçâes Mat~uelinas;
e talvez a terceira, (pois a motivos de politica do dominador estranho tambem ella se
attribue) erngrelieodida logo no reinado de
Philippe 11 de IIesponha, pblicada jB rio tempo
de Philippe rri, em 1603, e assim inscripta
- Orderzaçoens e leys do reyrco de Portugal, vulgo, Ordenaç~esPkilippinus 3.
mesmos tempos ou aos proximamente aiiteriores disse
tambeui J, V, Alvares da Silva, 8 3.0:.
.A ignotrancin foi t8o graiide que muitos r e i ~bispos
,
e grsnsdes nLo anbiam eecrevei.,.
1 Sr, do80 d a Cunlia Neves e C a l ~ a l h oMemoria
,
sobre:- Que auetoridade teve entre n6s o Codigo Wisigothioo, desde o principio da monai.ch&? Quando
ccssou e8an auctoiidade? E por que causas?
E Fom este oa escriptores j:i atrae citados.
2 E este Codigo o primei0 de toda a Europa depois $08 cla meia ;dade.
3 X p1'0vave1 que tenham tido rimitivamente o titulo do rei 1>. Pbilippa; mas ni bbliothectt dr Uni-

. . ..

ttnnos se encontram tambem fulminadas as
penas mais barbaras e arbitrarias :
- A morte, ainda noutros crimes alem do
haniicidio ; e ora simples, ora cruel, isto 6
pelo fogo em vida, precedida de c6rte das
maos (modo por que ainda no secuio passado
sefizerom execuçóes de requintada ferocidade),
d o arraslamento das viclimas at8 o lognr do
supplicio ! e do apedrsjamenio !

-A mutilaçào ;
-Os agoites ;

-A
-A

ferro ;
flafarnPCc do r80 e pareiices ;

marca de

-E a pena pccuniaria, como nos tempos
anteriores, era applicoda parte para o rei,
parte para o individuo Iezado.
Convem [ião omittir quanto aos primeiros
tempos da monaschia, em que a intolerancia
se não tinha aiiida completamente manifestodo, que nos judeus e mouros foi permittido
viver segundo as suas leis e ter tarnbem magistrados seus, que lhe admiriistrousem justiça, salvo o recurso ao rei ou 6quelle a quem
este o commettesse.
Estavanios jh em pleno seciilo IX, e ainda
6s leis criminaes portuguezas se podiam oppBr
tbdos estes achaques :
. -A desigualdade das penas, segundo a
condição das possoas; effeito necessario da
distincção consagrada enlrtipeães, e nobres ou
pdalgos :
A barbaridade ou atrocidade das pcrios :

- A arbitrariedade na sua

applicação, coii-

cedida no juiz, mesmo na desigaaçao do modo
cruel da morte!
-A piiniçgo de factos absurdos, feill~aria e outros:
- A puniçgo de acç6es indecentes, que a
moralidade piiblira pede ao Ir~gislador que
ignore ; bestialidade e outras :
A nusencia de pritiripios c regriis precizas sobre as provas, que Fazia que reinasse
o arbitrio na sua avaliação:
A ausancia de garaniias de defeza do
r60 :
-. A auscncla de garantias contra o acciusador e justiça, pela irresponsabilidadc de
facto destes :
- A adrniss30 da tortura entre os meios
de prova.
A vingança particular subsistiu aiiida por
bastante tempo, com quarito procurassem reprimi\-a primeiramçrite D. Affonso iv, pela
lei de 17 de marco da era de 1363, e 1 1
de abril da de 1388, e drpoiq D. Affonso v.
A prohibiçáo dos desa/ios, o estiiheleciineiito
dos lisylos ou coulos, iis cartas das squran- i

-

-

ças reaes, e ns cartas de seguro (Ord., liv. b.",
tit. 43.", 123.", 128." e 130.") não tiveram
oiitro intuito scnão o reprimir os impetos da
vingança ; mas dellas com tudo parecem destoar as cartas de inimizade e o campo entre
os requostados, (Ord., liv. I.",tit. 3.O, $ 6 . O ;
liv. 2 . O , tit, 26,O, $ 2.O).
As provas eram :
-As testimunhas, as quaes depunham na
presençc de todos, nos adros, e outros logares publicos ;
-Os instrumentos, tanto quanto podessem approveitar em materia criminal.

-

(Continha).
-

Da historia do direito arimiriat portuguez desde os mais remoto8 tempos.

(Continuado do n." 191,paginas 550)

I

Pedido de reforma da legislação no seculo XVII:
tentativa dessa reforma, gorada, na seculo XVIII

Governou a collecção philippina todo o
tempo dos Philippes, e continuou u siibsistir
depois dii restauração de 164.0, porquanto
- O alaará de 29 de janeiro de 4643
hviive por bem de reualidar, confirmar, p ~ o mulgar, e de riovo ordenar, e mandar qus
os diclos cinco livros das ordetiações, e lais
que nellcs andam, se cumpram e guardem,
cooio se, aid o preselite praticaram e obser*)aram.....
Todnvin parere gtie jh a esse tampo se setitia a neccssidude da sua reForma: ao meiios
os rrez cslados, em cdrres, haviam-na sollicitado do monarchn, como disso dL testimunlio
ellc proprio no citlido diploma.
Siicccderum-se porem airida alguris reinados, sem que os votou vublicos fossem satisfeitos; e sorncntc goverriando 1). Maria x se
curou seriamente deste negocio, talvez menos
pelo impulso anterior, e mais pelo externo,
Com effcito 6 de etitso:
- O decreto rle $4 de março de 4778, que
creou o jiiiita de ministros, para a revisão de
toda a legislaçiio, r130 86 a cotislante das leis
dispersas e extravaga~zl~s,mas tambem a
coristante do corpo das ordenações do reino,
tomaiido sempre por base o fundamental dtvisâo dos cirico livros dos mesmas.
Era a junta presidida pelo Esconde de Villã
Noua de Cerucira, rniiiistro e secretario de

I

1 Esta nossa opinigo 6 R aeguida pelo ar. Jas4 Dias
Ferveira, Codiyo &vilpo~tvguea:aranotado, commentaJ-iono 11.0 IiVo
do artigo 949.0, tomo 2.7 pqinadi 4lk

REVISTA DE LEGISLAÇAU

6SO

estado do9 negocios do reino 1, e constava alem
dellc de cinco vogoes; devendo comynrecer
tiellii nos dias que se designassem os outros dez
iiidividuou (onayistradosem geral, pois s6 a dois
sc niio db este titi~lo),pelos quaes era distrihuido o serviço da revisa0 de cada um dos
livros das orderiações do reirio, caberido pelo
que toca ao liiro 6.' a tarefa nos drr. Manusi Josd da Gama e Oliveira, e JosS de Vascoriceklos e Souza.
Ao caho de cinco annos, diz-se e k de crer,
que a junta nada houvesse feito; e posteriormente mesmo s6 corista haver-se appreseiitado 8 rcvisno o nssrimpto testamentario qiie
possa atkribuir-se a algum de seris membros!
Teve todavi0 o bom accordo de cotisriltar n
soberaria sobre a adjuiicpão dos dois lentes do
uriiversidade, os drs. E7raiicisco Xavier de Vuscnncellos Coutiiiho2, e P~sclioalJos.4 de Mello
Freire dos Reis.

-

A resolução de # O de feve~.eirode 4783
deferiu k consiilta : e
- O aviso d~ 22 de março de 1783 1,
cornmuriica a resolugRo ao reitor da universidade, para o effrito dos aborios dos dois CRthedraticos,
Nnturalrneiite por iiccordo de todos, ou por
offerecimento do segurido, coube ao insigne
Paschoal Jose de Mel10 Preire dos Reis a confecção dos dois Codigos - de direito publico
-e de d i r ~ i l ocriminal -, correspoirdeiites
aos dois livros 2.' e 5.' das ordcnaçtjes do
reino; e 180 brioso se Iiouve elle na sutisfayiio do encargo piitriotico que
- 0 decreto de 3 de fevereiro de !789,
dectnrnndo arharein-sc jfi completos os eluaios
do Codigo, quanío ao direilo publico, ao criniii~ale ao leslamen~aria,p4de maridnr proeedcr á revisão, esarne e censura delles.
Talvez por effeito da cerisura, que ao direitu
~iublico,pelu qiial devia começar o exa1 Nas posteriormente o decreto do I 2 de janeiro cle
1784 nomeia o dr. JosB de &abra da Silva para aB- rnr., offercceu na jirrita o dr. Aiitoriio Ribeiro
&stir em todaa au sessões que se fierena $ta mesma dos Santos, e mais nirrdu dii mh voritade de
jrinta, e presidir nellas em uu~egicia0 t h impediincnto pirrte ou dc lodos OS revi~ores,OU rnesrno por
do Visconde de Villu Nova de C'ervcira. (Vide Cotlifcito de caiisas desconliecidas, i] riaçao iiâo
n i m b r t c e ~ ~ snmD
~ , 2240 .
2 O cliamamento este clitliedratico era ntS hoje pBde collier o f u c t o das vigilias do sabio.

d

igiiorado, creio eu, pois soinentc se dizia haver sido
convidado para Lisboa o insignc Mello Freirc.
Mas como se confundiam os diplomas e as datas
delles, que nomeavam este ultirrio vogal ddu junta,
c se ri50 encontravairi nas collecçCes de tegislriçko,
O rigor das penas tende a mitigar-se
lembrei-me de procurar se ria secretaria da iiriivcrsidade constaria alguma cousa, como nio parecia aos
No eiitretanto os priricipios da brandura
provavel.
Depois do exame qilc fiz nos maços dos papeis tia per~alidade,ori rnellior diremos, u aversão
desse tempo, ria companhia do Br. Adriaiio Ai~gtisto As penas crueis e drsrnedidris, irifiltrada jh iio
Ferreira, arnanueiiac da inesma secretaria, descorop a v a da diligencia,-quaridoo mastno sr. lenibiun quc opiriião, calava tambern nas proprias leis, airida
na estante do outra. sala, liaviir, ainda um maço do quc talvez iião muito atteiididas nos triburiaes2;
pa ais relativos n BBBR epoca.
porquatito:
8om cifcito, psearrntio B vel-OS,encontrei um Aviso
-O decreto de 20 de agosío de 4777,
(original), e como esclareco estes pontos: quses os cathedratieos qitc foram uggrcgndos b comrnissão orri
-O decrclo de 30 de agosto de 4790,
ILisbo~t;e O modo por que o foram; isto 8, por meio dc
- O decreto de 43 de novembro de 1790,
consulta da junta, aobre que recaiu a resolzdção r ç $ia, por virtude da qual foi depois expedido o Aviso, exigem cei to numero de j u i z e s para a apresolvi transcrevel-o neste lugar, e 6 como seguo:
plicapao das perias e priiicipalmente da de

(Ccpia).- i Ea.mo e R<v.lna Sr. - Sua Majestade morte aos militares; e o ultimo, declarando os
&emresoluç%ode 10 de fevereiro proximo precedotite, dois primeiros, dh alem disso uo conselho de
atomada em coiisulta da jutita pela mcama Senlioi a j u ~ t i ç ua faculdade de poder minorar ainda

restabelecida para it oouiposiqão do Novo Codigo das
Leys destes Reinos: Foi servida noinear para mem- O S penas impostus pelo regi~lumenlo militar.
ibros da mesma Junta o Doutor Fraricisco Xavier
- O decrero de 5; de fnarro de 4790 nRo
ide Vasconcellos Coutinho, Lcute da Seguiida Cs- somente reconhece que os scgredos prolonadcira Anillytiea dc lAeye,e o Doutor P~sclioalJod
.do Mello Freyre do^ Beys, Lento dx Cadcii a do Ili. gados dos presos sao uma especie dc lormento,
rrcito Patrio: Conservarido as lJropriedadas das suas q u q u tifio lenh logur, mas adopta diveraas
.respectivas Cadeiras com o iiiteiro veneiineuto doe
«ordenados dellas ; e seiido contadoa corno prose ti te^ dispohições paro facilitar a commutação das
.nas Cathedrnes eiii que 850 Conegoe Duutoraes. 0 penas etn certos crimes.
i~quea mesma sonboia ma~idaparticipar a V. E X . ~ :
1 Exista o originnil r i 8 sacretariri dtl Universidade;
apara que, fazendo-o assirn presente k Junta da Faueenda da Universidade, se liaja de executar pela c yejz-se a nota antccedonte, onde vem a copia deste
.parte que lhe tocn.- Deus Guarde a V. Ex.3. Pala- aviso.
2 .Alguns rris da Europa aboliram a torturn, mne
icio de Nossa Senhora da Ajuda, em 23 de Marqc
,de 1783. -Visconde de Villa-nova d a Cerveira. - ipozefam em pratica O segredo. . . . I Energica deacri.Sr. Prinoipal Mendon~aReforpador Rey tor dtr Uni. apgão dc um ~egredofaz Mr. Beranger no seu livro
iintitulido-De lu j w t i c e criminelle ea FranoeI NO
iversidade de Coimbra.

a

- O d r c i b de 27 ds janeiro ds 1797 auctoriaa com facilidade a commiitaqão dii pena
de morte no encargo de executores de alta
jusliça.
-O decreio de /i1 de março de i1797
auctorisa a cornmuta~áo da pena de morte
em degredo perpetuo para Moçarnbique aos
r b ~ que
s tiverem at8 quarenta annos de cdade,
exeepruando porem os crimes atrocissitnos,
que nno s8o susceptiveis desta comnluração;
e a de outras penas em degredos tcmporarios
para a India ou Illoçarnhique.
- O decrcio de 42 de deziembro de d804
manda rever na caso da supplicagilo os processos dos muilos rdcrs, existentes nas cadeias
publicas, condcmnodos por scnteriçns definitivas 6 pena de morlr, e a outras que podem
cornmu~a~-seem galds, perpetuas ou icmporarias, para qiic cffectivarncrite assim se ftiça
segundo a grandeza dos crimes, ernpregando-os nos irabalhos publicos da cidade de
Lisboa; c qtic nessa conformidade se scntcnceieni os processos daguclles rios. que ainda
não es~bveremjutgndos a j ~ z a l ;exceptuando
porcrn desta g e n ~ r a l i d a d eos réos de crimes
enorm&szmos, nos quaes dccc sempre ler logar
a execuçào da penn ultima.
- O decreio de i I tle janeiro de 4802,
fixando n verdodeira intrlligencia do antecedentc, sobre quues crirncs h80 de ser havidos
por gravissimos, implicilamentc cxclrie OS di!miiis da applicaçào da pena rillirna f .
$ 20.'
u

Tentativas de reformanalegislagão penal:
sua reforma no seculo actual

Eslabelccido O governo represenlolivo entre
nds, Por elfeito do grito nacional, alevaritado
primeiramente no Porto invicto no dia
de agosto de 1820, era agora mais do
nurica mister 0 rever nossa Icgisla~fiO,pend,
n ~ ~ r m e i i desde
le
que se achavam corislgiiadas
expressamente as bases da reforma, porque
assim ftlllava :
ibeneficiente governo d a r ~ i n h aD. Maria r se liinitou

«osegredo apenas a cinco dias, por ser uma especie de

itormento que já não tinha logar (AIvarh do 5 de
imarço de 1790), rnas a policia, cjue se lhe seguiu (tilo
eevera, mas atroz), com o pretexto da itidwguglo
.da rerdada, pizoii sempre aos pbs aquella, comparaitivamente, humana legislaç80.s
Milhares de victirnas têm gcmido alitios e nnnos no
tenebroso ai'eiicio dos segredos, por prepotencia, e
at8 9.8 vexcu poi" riegligeiicia dos miriistros,
Sr. J. J. Taixeira de &loura, Re$ex6es criticas sobre a administragüo da justiça em Inglaterra.
i O ar. conselheiro Silva Ferrio, cotninentando o
artigo 216.0 do Codigo penal, cita no mesmo espirito
destes o anterior decreto da 16 de julho de 1672;
ainda pciiein o não alcancei Icr.

-A Conriiiuiçõo poliiioa da 23 L rdmm
bro de 4822:
((Artigo 9."A lei t3 egual para todos. NBo se
udevem portanto tolerar priviiegios de fbro, nas
((causas civeis, oii crimes, nem comrnissòes esccpeciaes. Esta disposiçâo náo comprehende as
ucnusqs, quc pela siia iiatureza pertencerem a
((juizos partic,ulnres, na conrormidnde das leis.
((Artigo 10.' Neiihuma lei e muito merios
« n perial ser6 estabeIecida sem absoluto ne((cessidade.
«Artigo Ii." Toda a pena deve ser protcporcioriiida ao delicto, e nenhuma passar8 da
«pessoa do delitiquente. Fica abolida n tortura,
[ta confiscaqBo do bens, a inramin, os açoites,
uo bnraço e pregào, n marca de ferro yuerite,
c<etodas as mais peiias crueis ou itifamantes.~
Ma9 antes da prornulgaçfio da constituiçao j b :
- A ordem dns cbrtes de 23 d 0 nouembro de 682! litiha creado urna commissão
em Coimbra, para redigir os Codigos crirni?tal c d o processo criminal.
Que o referida commissho não chegou ao
cnbo da tarefa, E fdra de toda a duvida; todavia de que a clln sc npplicou por algum tempo
1130 .$ licito duvidar, b hce do teslimunlio de
um dos seus illristres vogaes 1.
- A Ici de /I& dc fevereiro de 4825, sanccionatido o programma das cdrtcs de li do mesmo mez, co~ividavaposteriormerite qualquer
sabia portuguez, p a r a oferecer um prod@cro
de Codigo cra'ininal, que seja conforme á s luzes
do secuio, e aos princa'pios estabelecidos na
constituip'çido polilIca dÜmonarchia; projecto
I.lrojectos que de\inm
presentes 6s
cbrtes irnpi~orogavelmcntc a16 o ultimo dia
de fevereiro de 1824, O projecto da commiç*ao podia coricorrer çom 0s dos demais sahios.
promettir-se
dos premios pecuriiaas ho~irnsde accessit, c o uso da medalha.
I j e [ ~decreto dc 3'do
de 1822
liaviairi sido offerecidos tios crillaborndores do

ser

1 O dczcmbargador 3osB Maria Pereira For'az de
Sampnio, separarido-ae das o p i i i i h ~dos seus co!legas,
redigiu L! sua coiita ani I'rnjccto de CodZyo rle dez<ctos e penas, e da ordem do pTOCe8SO criminal, cujo
extracto puhlicoii em 1823, c delle jB demos oppor: tunnmentn noticia. N I L p~.<facçÜ~
do extl.acto, diz o
laborioso niagistrudo que o rião estarem completos (os
trnballios da juiita) deve-se á grande dificuldade do
objecto, r Qs ~lo/oi.iasoccupagües de seus collegas noutros serviços publicos, posto que muiJo laboriosos no8
da commissão.
Oa vogaes dri. mcsuia commiss&o oram: o rir. G~L&
Eherme Iíelariqtces de Curcallto, o dv. JoEo Fo"ol.tu?~alo
I2arnos dos Santos, o desembargador Josd X z r i a I'ereii,a Forjas, O d r . Pedro I'a?ilo deBiiqueiredo da OUnka e Melbo, Joao da Czcnha Neves e Carvalho. (Diario das f2Ôrtc.s gemes e extrao7.dirrarim da naçgo
porti~gueaa,1i.0 233)
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17." Orga~iizar-se4 quanto antes um
«Codigo civil e crirninul, fundado nas solidas
nbazes da justiça e equidade.
c($ 18." Desde j6 ficam abolidos os açoir
ates, a tortura, a marca de ferro quente, B
((todas EIS mais penas erueis.
r<$ 19," Nenliumn pena pnssarh da pessort
ado delinqtiente. Portanto nóo haver8 em caso
«algum confscaçào de bcns, nem a infamia
«do r40 se transmittiri aos parerites, em quolnquer grbu que seja.
rc$ 20." As cadeias serao segiiras, limpas,
(te bem arejadas, haverido diversas casas, para
<iseparação dos rkos, coiiforme suas circumastancias e natureza dos seus crimes.))
Mas esta lei fundamerital, A custo ninndada '
jurar em 31 de jtilho de 1820, ludibriado
durarite dois aiinos pelas elusscs privilegiadasr
e tio eabo delles proscripta pela lyrania triumphirnle, s6 pBde resurgir, lustradn pela guerra
civil, em 183h.
Iluronte a Iiicla e melhor depois dello, rctoma-se a InrcSa da reforma, porquaiito:
O decreio de I8 d e agoslo de 1852,
julgando incompaiivel com o vegimen da Carta
consliluciofial e com as EUZPS do secuio actual
aquelle monslruoso Codigo criminal da ordenapíio do livro 5.", onde foram a esmo copiadas as leis d e Caligula e Nero, creou
uma rommissõo de cinco membros para redigir o Codigo criminal de preferencia ao Codigo cotumercial, de que tambem era encarregada.
-A lei de 25 de abril de 1855, artigos
3." e 4." consigria o premio de oito contos
de rkis no auctor de um Projecto de Codigo
c r i m i n a 2 proprfamcnte dicto, e do processo
resppclivo, que fosse apresentado nt8 o dia
i 0 de janeiro de 1837 a alguma das camaras Icgislativas, sendo par ambae ellns julgado
digno de ser ndmittido 5 discussõo. Entre os
appresentirdos, algum oiitro, comquntito nBo
preferido, pdderin merecer a honra do accessit, a alcançaria metade da gratificação
referida.
1 J. S. G. Nypels, Le droit pena2 françaig proNesle meio tempo (em 1833) havia o dr.
greaaif, e eompard, Parix 1864, refera corn respeito a
Josk Maniiel da Yeiga offerecido ao governo
este periodo o seguinte:
r L e professeur 8.Carinignani de I1universit8 de o seu Projeclo de Cudigo pe~at.
*Paiia avait rcdig6 pour le Portugal un prqject de
Certa iiegligencia por purte desle, favoreicode de prochd~irecrimincIlo qui a étb publib eu
~1852,dans le tome v de see scritti incditi.~
cida pelas vicissit~idesdo tempo, qiiiç8 menor
Se E verdade ainda o não vi.
Decreio de 18 de junlto de 1823, Qasetrl de Lis- coriceita que se Ilic atlribuissc, ou tul\lcz ainda
causa dcscorihecidn, fez que someritu muito
boa, de 1823,
146.
Crer-se-h que uin decreto tBo importante como osto, tarde o mesmo governo se lembrasse do offertn.
qiie muda ~bforma do governo do paiz, nBo appnrc- A porínria de 29 de nosetnbro de 1856
ceu nas colEecçJee da legislaçtio?
Somente conse$ui encontral-o na Garcefa de D ~ b o a , commelte ao proprio auctor o exame do seu
de que aitida rsslm sd ha em Coimbra, que cu saiba, mesmo Projecto.
com referencia a este anuo, o sxenililar da Imprensa
A porlaria dc 49 de d~zstnizbrode 48$6
da Universidade.

Codigo civil e do processo civil, a saber : trinta
mil cruzados em prestaç8ee annuaes, para o
auctor do projecto .doesificado como premiodo,
se algum o merecesse ser, alem da rnedotba
de ouro de valor de %O$OUO reis, a qual
ler4 de UM lado a imagem da Lusilania, coroando com amar corda de louro e rama de
oliveira ao auctor do Projecto, C U J R efigie
ser8 ali gravada; e tio reverso a seguiiite legendn -Ao auctor do Projecto do Codigo civil
a pavia agradecida; e metade d a quantia
referida para cada um dos dois auctores dos
dois projectos immediatos, se tivessem merc%ido as Iionras do accessit.
No nosso caso a legcnda deveria dizer criminal e nBr> civil, e n medalha serin distribuida a todos os membros da commissào com
o t W o - A o colbaborador
se Fosso preferido o aeu Projecto.
Ngo Revemos omittir, em relaçao a este
tempo, A offerta feita As cbrtee pejo sabio Jeremias Bcntharn de um Projecto de Codigo
penal, como mais tiirde, cerca de 1837, trabalhos importantes foram egualmerite offcrecidos ao governo portuguez, pelo celebre criminolista itnliario Carmignanil.
E nào se diucriidarorn as mesmos cSrtes de
vulgarisar as obras do sabio ; pois furam publicadas em tinguageni por sua ordem, ao menos
a ihooriu das penas legaes, e a theoria dos
premios legues.
Abolidns as instituiçbes liberaos em Portugal neste mesmo nnno de 18332, devia n rehrma ficar no olvido, mas desde que 6 liberalidade illustrada de iirn priiicipe heroico
approuve restituir-lh'as, a esperança reviveu,
porque assim dispoz :
- A Cana cortsln'lucionaE de 29 de abril
ds .1826,ortipo 146.":
a$ 16.' A excepçilo das causos, pue por
usua nntiirezo pertericem a juizos partrculares,
una conrormidade das leis, niio hsverii F6ro
ccprivilegiado, nem comrnissbes especiaes nas
ucnusas civeis ou crimiriaes.

-

-
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nomeia, a pedido do referido aiictar, uma comi
m i h ã o de trez magistrados para o ajudar nessa
harefa.
- O decreto de 4 da janeiro de 1837 emfim, sobre voto favsravcl da commiss30, emquanto ~ i cdrtes
s
geraes na sua sabedoria não
approvum um rnslhor Projecto de Codigo
penal para o qual se acha aberto concurso,
ordena que seja adoptado como lei destes
reinos o mesmo Projecto de Cudigo penal,
todavia, sem prejuizo do conctrrso aberto para
os mais Projecto,s; e que seja inarnediatarnenle
impresso, a Fria de que possa ser executado
desde ca sua fnlegral publicação.
Foi com effeito impresso ainda em 1837,
e todavia não se chegoii a executar!
Redige-se e promulga-se depois Lima novo
pouco duradoura lei fundaniental, que repete
geralmente os preceitos das duas ariteriores,
pois assim sc exprime :
-A constiiuição polit fca de 20 de março
de 1858:
«Artigo 20." Ficam abolidos todos os prie vilegio~que n8o forem essencialrnenle fuoadadou em utilidade publira.
a$$ unico. A excepçáo das causos, que por
rrsua nalwreeii, pertencerem u juizos pnrticualares, nn cor~formidadedas leis, nào haver6
uf8ro privilegiodo nem commissões especiaes.
r< Artigo 2 1 .O Fic.arn prohihidos os açoites,
un tortura, a marca de ferro, e todas as mais
apenns e tralos crueis.
«Artigo 22." Nenhiimn pena passar8 da
apessoa do delinquente: nao haver6 em caso
aalgiim, cofitiscação de bens, nem a itihmia
((dos d o s se transmittirh aos porentes.))
EmGm, j6 sob o terceiro iegirnen da Carta
coiistitueici~i;il:
- O decreto de 40 de dezembro de 1845
. m e i a uma commiss8o de seis vogaes, alem
do ministro e secretario de estado dos negociou ecclesiasticos e de juuiiqa, .presidente,
para redigir os Codigos civil e crimznal, devendo rios seus trabalhos dar a este a preferencia.
-O decreto de 8 dc agosto de 4 850 desonera-a do encargo do Codigo civil, cuja redacçi~oincumbe sorneiite a um magistrado 1,
com a revisa0 de uma commissão tirada da
faculdade de direito, de que elle proprio faria
parte.
Fica assim agora a commissao com o sb
encargo do Codigo crimiiinl, que formulou,
tendo jti em conta uma importante disposiqao,
que entretanto foi promulgada. Referimonos a o :

-Awo &i~%'o~rut4 barda mti(uciona1
da ,rnonús~chiade 5 'de julho de dt8Ei2:
«Artigo 16." I?, abolida a pena de r n ~ r t e
((110s crimes politicos, os quaes serão d e c h
«rados por uma lei.
a$ unico. Fica deste modo ampliado o fj
« t 8.' do nrtigo 14b.0 da Corta constitu((cional. a
Apresentou emBm n commissáo, rediic~ida
96 a tree membros, o seu Projecto do Codigo
penal em 30 de setembro de 186.2; e
- O decreto de 40 de dezembro de 1859
approva-o, para reger como lei ne8les r8ifiaS
e seus dominios.
A lei de 4 de junho de 11859 confirma
este decrelo, que junctamente com outros havia sido promulgado em dicladura. E ainda
hoje eIle rege.
Sendo vigorosa n iinpugnnçùo feita hs disposigões do novo Cods'go penal no prvprio
seio do corpo legislativo, comquanto em boa
parte injusta por certo; e havendo-se-lhe aotado algumas imperfeições, o governo resoliveu
a siia revisao, e por isso
- O decreto do 6 ds junho de 1863 nomeia uma commiss&o de seis vogaes, alem do
ministro da justiça, prcsidente, pnra proceder
co~juiictnmente com os trez collaboradores
do Codigo ao seu exame, propondo em seguida as alteraçó~s,emendas e $~6stP'1~6içõe~
que nelle devessem fazer-se. Foi eiicarregoda
eguulmeiite do e;xarne da legislação da Pro-

-

cesso c~.iminaE.
- O decreto de 90 de dezembro de 4867.,
attendendo a haverem fallecido ou emrem
ausentes nfgriiis dos vogaes da iinteriot, nomeia uma nova commiss~o agora presidido
por um digno vogal dos cinco, que a ficavam
compondo, trez que jh eram, e dois qiic &itram de iiovo.
- O decreio de 3 de fevereiro de 4858,
coiicedendo a escusn pcdida a trez vogaes,
nomeia trez outrbs para preencher as vaeaturas.
A commiss80 assim reorganizada appresenta seguidamente os seus trabalhos de revisfio, precedidos dos respectivos relatorios de
4 de julho de 1889, de 3 de março de 1860,
e priiicipalmeiite de 20 de outubro de 1861,
em que deu por concluida a revia8o.
-A portaria de 6 8 d e deaedro de 486 4
accuua ti reccpçgo do officio do presidente da
commissao de 7 do mesmo, fazesdo remessa
do Codigo e seu relatorio, e louva os vogaes
por similhonle servi40 1.
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O ox.mavisconde de 8oabi<a.
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A portaria de 23 de ourubro de .186Y,
pfovoca sobre AIIAAS opiniaes de d i v e r s ~ smãgistrados e corporaçCies, incluiiido o Faculdade
de direito 1.
Por agora n8o parece se poiiha grande diligencia na sua approvaç8o ; ao contrario, pois
qrie :
- A porlaria de 21 da agosto de 6869 2
ultirnomertte provocou o parecer dos ma+trados jiidiciaes, e dos do ministcrio publico
riohre AS reformas a cffeituar tanfo com reripeito ao Codigo perinl; tomo qunnto d legisl a @ ~do processo criniinal.
Mas a necessidade de rião descurnr o assurnpto reconhereu-a ainda ultimamerite o
discurso da corda, na sessiío de abertura dns
cnmaras legislativns de 2 de janeiro de 1870,
pornettendo a oppreseritaç80 de propostos para
modiFcar deuidanrente o Godigo penal, e Eegislação eorr~lariva,nos pontos que a expsriencia tem mosirado tzecessitarem prornpia
reforrnaçfio.
E mais ainda:
- O decreto de 43 de janeiro da 1870 3,
creando juncto ao miniskerio dos negocios ecclesiaslicos e de justiqn uma comrniss8o presidida pelo ministro rcspectivo, para romnr
conbcimenlo dos relalorios dos mngisrrados
judiciaès, e do mirristerio publico, ou quaesquer ouiros doeumenlos rclaiivos a reformas
na lei penal, n seu processo.
- O decreto de 26 de jnneiro de 18704
rnandn remetter 6 comrniss8o criada por efFeito do decreto de t 3 do mesmo mez e
anno o Projecio do Codigo de processo criminal, appresentado ao governo pelo bnchcret Josd da Cunha Navarro de Paiva,
juiz de i." instancia e procurador regio juncto b relaçlío do Porto.
(Gto~atin&a).

1
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A lei de 28 de ~sovembrode 1840, que
estabelece as bases para a nova reforma judicial :
-0 decreto de 24 de maid de 4844 '(N&
vissima Refo~maJudicial), que a s deseniolvb
Subsiste aiiida esta tiltimri reforma, comquanto jh alterada em partes por legielai;?io
extravagante posterior,
Parece-nos que este assrimpto se acha um
pouco descurado, comquanto creiamos que
continua a estar a cargo da commissáo ; mas
a reforma urgc, porque a julitiçn continha
efilre n6s bastante moroiia, como o niío tolera
o bem d a sociedade; pois toda a lei, mormente a penal, deve marchar com passo firme,
mas rapido.
$ 22.O
Legislapão especial
1.0 Legialago penal militar do continente
e ilhas adjacente8

-
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DIREITO CRIMINAL
Da hiatoria

do direito urirninal portuguez desde os mais remotos tempori.
(Continuado do n.O 193,paginas 584)

fregiala'ção do proceeao criminal

A necessidade da reforma das leis penaes
militares era jh dè longos anrio's reconhecida:
O primuiro esforço nesse seritido sBo talvez:
- O decreto í l 24
~ de março de 1802, e
- O decreto de 87 de maio de 1816,
que nomearam pessoas de maior graduaçiio
e conceilo no exercito e na rnagislralura, para
prepnrar e rever um Projecto de Codigo penal
rnilitor, Depois
- O alvará de 7 de agosio da 6820,
datado do Rio de Janeiro, approvaiido e confirmarido o novo C o d i ~ o ,por elllis elaborado,
que, 'talvez pelas oocorreiicias politicas dessa
epoca no reirio, não chegou a ser posto em
cxecuçfio, nem mesmo a 'publicar-se 1.
Trinta e cinco anrios depois renovou+se o
empedho, porquatito
- O decreto de 23 de julho de j855 encarrega o eiitõo auditor da primeira divisa0
militar. sr. Antoiiio Jose de Barros e Sh. de
coordenar ~ ' ~ r u j e c tdo
o ,iiovn Codigo p ~ o h l
militar, crearido ao mesmo tempo uma comrilissão de que o referido seria secretario, presideiite o ministro d~ guerra, e vogaes cinco
outros cavalheiros, para rever e examinar os
trnbalbos, que o primeiro successivametite lhe
fosse apreseiitando 3.
A commissáo deu por prompto, em 28 de
maio de 1862, o seii Projecto de Codigo penal
militar; e em seguida, e por sua vez, o submetteu o ministro da guerra ti approvaçlio
da camora electiva.

A reformo da legislayáo do processo crimiiiul B a que teve primeiramelite lognr entre
ri6s.
- O decfelo, n." 21, de 46' de rnaio de
4832 iniciou-a tieste seciilo! pondo-a J h do
kccardo com as iristituiçfies liberaeu.
-.O decrelo de 62 de dezembro de 1853
formilila diilersas disposi~óes, prificipalmttiile
rrabre jiirisdicção criminal. Sepiiem-se
O decreto de 29 de nowem bro de 6836, e
-O decreto de 13 de jataeiro de 1837,
contendo o primeiro a primeira parle, e o
i NLo pude ainda ver nerihum deetes diplomas
segundo a segutidtl e ierceira parte da Ree Codigo): cito-os sob f-6 !
forma Judiciak inscrevendo-se esta ultima - (aZvar6
2 1-louve sucoes8ivas substituig8ea de vogacs #elo
Da ordeni do proct-sso nos feitos w i ~ n e s :
fallecimcnto dtr alguns ; c talwez por outros motavoil.
I

-
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REVISTA DE LEGISLACAO

proposta de lei spprovando um Codigo penal I egialaflo penal, em relaçto Bs proyincia$ de
e dissipl-inar da mariiaha mercante poríu- , <(Arrica ?i)

guezn; ' incluindo o materia da jurisdigão e ,
Parlaria de 27 de julho de 1869 I ,
cornpetenaiu o forma de processo.
que nomeia lima commiss8o para propor as
-A
lei de á de julho de 1864 appro- alteraçbes e erneiidas de que i a corece o deve-o; e
creio de I de dezembro de 1866.
O decrglo de k de julho de 1864 reMas, em qiianto se aguarda a reforma, fogula o formulario do processo respectivo.
ram jh tomadas a9 disposiqões constantes dos
-Decreto de 9 de junho de 18704, que
4.0 Legi~ialaqEiopenal das provinciaa ultramarinas
abole a peiia de morte nos crimes politicos,
em~ todas os ~prosincias ultramarinas,
G
~
provi,icisrr
~
ultrnmnririas
~
~
~ substituindo-a,
nos
crimes
respectivos,
pela
pena
destn forma : e m ~ u a n t o6 lei crimifial, pelo
immediala ; decreto alihs dispensavel, e npeCodigo prnal do Metropnle 1.
zar disso confirmado pela lei de 27 de deFmquanto d lei da processo, pela
Htlfarnia judicial d d mesma Metropole, zenibro de 1870,
-ílecrelo de 46 de julho de 4874 3, o
e pelo
qual
distribue a jurita de Macau, em duas
~~d~~~~ de 4 de dgrembro
da 4866,
secpões,
mildar e civil. A primeira ;ulga, em
no que toca hs provincins de Moçombique,
2."
ultima
insiiincia. com. a mesmo jurisestados da India, Macoii e Timor.
dicc.30
do
supremo
conselho d e j i ~ t i ç amilitar
~~~~~~k~
6 lei ,nililor, regt,lam-se
da
India,
das
sentenças
proferidos nos proproprias leis do exercito do cunlinente, vindo
cessos
do
conselho
de
gtherra
da provincia;
para mencioriar
e
m
e
p
~
"
d
julga
a
em
I."
e
unica
instando
-0 decreto de 95
jlilho de 1866,
que apptie,,,
ao uliramar a lei de 14 de julho L" prueeMo8 orditiarios c r i m a ksraurodos
em Macuu: e coiihece dos agg~auoscrimes
de 18EiG; e o
D~~~~~~de 26 ddcj,,lho h 1 8 ~ 5g,ie
, h l e r p o ~ l u sdo juiz de direi10 e doa oppellaem PrOceS" c o r ~ e c c i o n ~ havendo
1;
porem
iambem fez
opplicopfio do lei de 2f de
desta
secçso
recurso
para
o
supremo
tribunal
julho de 1866.
~ , casos em que a lei 0 admiite L.
Todavia prqjecia-so a reforma em lodos de ~ u s L ~ Ç nos
Volt""do
'* embrióO*
estes pontos, como facilmente sc conhece do
A
portaria
de
1
2
de janeiro de 1872
seguinle :
com
dois
vogfles
a commisssO no0 dacpr[o de 4 ( 0 oliflil>rode /865,
meada
por
portaria
de
8
de
maryo de 1869,
que encarrcpriii o (Ir. Le\y Maria Jordào
Para rever a o r d e ~ a n ç ogeral du armada, sepa(hoje viseonde de Pairn M;~IISO)
dil
$30 de i,m projecto dc clidig0 procpa rar drlla o que se refere ao serviço de bordo,
criminal para ns prot.i*cias ~/ttamari,zns. e ap'eseritar sobre este um
Mas 6 j4 tempo de corivolarmos para outro
- 0 dpcrafo d4 4 4 de ou~UbrO de d866,
que. nomeia urna eernrnissfo paro propor um "sumptO*
plano para a reorganizupüo das Iropas do
ultramar, e a reforma da Eegisluçao penal.
,-O dccretd de 20 de nodernhro de 4866,
que cria uma commissao pari1 consultar sobre
diversos qriesitos com respeito tis provintmias
ultrnrnaririas, tios quaeu tem cnbimerito estes
trez: se
((Convirh estnbelecer perialidade e f'orma de
tiprocesso especial rio tocarite.6 prova tios criames d e trafico de escravos, qilarido sejam
rtcommettidou depois da nbnliçãio?
«Que reformas sfio iiidispensaveis paro re((guiar bem os negocios tle justita, assim rio
((que diz respeito Ii forma do processo civil,
«crirnin~l,earphanolugico, como no qtie toca
a 6 1egisliic;ão relaliru e derurictos e uuserites?
aQuees sho as alteraçbea necessarias rio le-
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1 Decreto dg

10 de dezembro de 1852,artigo 1.0
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