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THESES 

Direito \:ttural 

I 
De todos os systhemas philosophicos, so o monismo 

pode dar-nos a verdadeira conccpijao do direito. 

II 
O direito nao 4 uma entidade puramente metaphy-

sica, nem uma abstrac9ao resultante das leis da evolu^ao, 
que ainda se acham em estado de incognitas, mas sim-
plesmente a disciplina das fortjas sociaes, o principio da 
eelecgao legal na lucta pela existeriQia. 

III 7V 
A sociologia e apenas o nome cfc uma aspiracjao, 

tao elevada, quao pouco realisavel. '". • 

Dfrelto Romano 

1 

Em face da Const. 30 do Cod. dejure dotium(J>, 12) 
pode-se affirmar que, pelo desenvolvimento do direito 
romano, a mulher casada chegou a ser proprietaria 
dos bens dotaes, cabendo-lhe entao, soluto mairimonio, 
reivindicar, si tamen extant, os moveis de tal genero, 
alienados pelo marido 

II 

Em nenhum dos momentos evolucionaes do jus civile, 
o casamento apparece como um contracto, neque re, 
neque consensu, e podia accrescentar : nec verbis, nec 
litleris: 



If 

111 

A prescripgao, quando todas as acgoes, exceptxs ex-
cipiendis, tornaram-se prescriptiveis, inclusive aquellas 
mcsmas, quae perpetuce videbantur, extinguia nao so a 
acgao, mas tambem o direito, em que esta se fundava. 

IMi-eito Publico 

I 
0 ensino primario deve ser gratuito e obrigatorio. 

II 
0 governo de urn paiz pode obstar a emigragao dos 

nacionaes. 
I l l 

0 conceito do Estado e diverso do da sociedade. 

Dire it (i Constitucional 

I 
A disposiijao do art. 5 da Constituigao pode ser al-

terada por lei ordinaria, no sentido somente de dispen-
sar uma religiao de Estado, nao assim, porem, no de 
estatuir como tal outra qualquer, ou de restringir a per-
missao dos cultos, alii consignada. 

II 
O senado nao pode reunir-se extraordinariamente 

para exercer as attribuiijoes mencionadas nos §§ 1, 2 e 4 
do artigo 47 da Constituigao, combinado o ultimo § com 
o art. 27 do Acto addicional. 

III 
O artigo 36 § 1 da Constituigao nao prohibe que o 

senado augmente ou diminua os impostos creados pela 
Camara dos deputados. 



l i t 

l»ircilo <la« Kciitcs 
I 

A prescri pgSo nao e admissivel entre as nagoes. 
II 

O direito das nagoes sobre o aeu littoral e os seus 
rios so tern por limites os proprios limites da soberania 
nacional. 

I l l 
A superveniencia da guerra annulla os tratados au-

teriores, existentes entre as nagoes belligerantes, e a for-
tiori autorisa a sua violagao. 

Diplomat-ia 

I 
O tratado de alii an 9a nao tira a nagao que e intima-

da para a prestagao do subsidio,por dar-se o casus foederis, 
o direito de examinar a justiga, 011 injustiga, coin que a 
sua alliada empenha-se na guerra, a fim de prestar, ou 
nao, o mesino subsidio. 

II 
Nos casos de guerra civil ou de contestagao da sobe 

rania, o direito de enviar ministros publicos perience ao 
poder que se acha na defensiva. 

III 
As immunidades dos ministros nao os protegem, 11a 

hypothcse de attentarem elles contra a ordem e tranquilli-
dade do paiz, onde servem. 

Direito Ecclesiastico 
I 

Entre n<5s nao existe um direito de padroado. 



IV 

II 
O Estado pode prohibit- que as ordens religiosas, 

fundadas em paizes estrangeiros, funccionem ou se esta-
beleqam em seu territorio. ' • 

III 
O regimen concordatario nao se harmonisa com a 

organisa9ao e institui^ao da egreja. 
Direito Civil (3° Anno) 

I 
A classifica9ao dos direitos civis em reaes e pessoaes 

nao abrange o quadro de todo o direito privado. A clas-
sificagao preferivel e a que os dispoe nas cinco seguintes 
categorias : 1" direito das pessoas, inclusive o das pessfias 
juridics e o direito autoral; 2a direito de familia; 3a 

direito das cousas; 4" direito das obriga9oes, 5* direito 
hereditario. 

II 
Nem todas as especies de impedimentum criminis 

admittem a possibilidade de dispensa; quod tamen lon-
ge aliam habet significationem, atque forsitan putari 
potest, perinde nempe ac si S. Pontifici desit facultas 
omnia dirimentia impedimenta laxandi. 

III 
A. iucapacidade juridica da mulher casada, posto 

que.relativa, como e o proprio poder marital, seu asso-
ciado logico, ja nao tem fundamento accommodado A ra-
sao hodierna : o fundamento historico, em que ella ainda 
se apoia, 6 urn erroneo modo de comprehender e salva-
guardar os interesses da familia e da sociedade. 

Direito Criminal 
I 

E'concebivel, por direito philosophico, a tentative 
da complicidade. 



11 
O conceito da tentativa nao e applicavel a todos 

os crimes, mas somente aquelles que comportam a divi-
sibilidade da ac9ao principal, ou mais de urn momento 
na execugao do delicto. 

Ill 
0 que pratica um crime por engano,—ftira da hypo-

these do art. 10 § 4" do Codigo criminal,—e sempre res-
ponsavel; mas so no caso de uma aberratio delicti lhe 
pode ser applicada a aggravante do art. 1(5 § 8. 

Direito Civil (4° Anno) 
I 

O direito de representa<;ao nao e excluido pelo pre-
supposto de serem os herdeiros parentes do de cvjus no 
mesmo grau. 

II 
O adquirente de um bem de raiz, que nao transcreveu 

o scu titulo de acquisicjao.pode reivindica-lo de um t.ercei-
ro possuidor de ma fe. 

III 
Os fideicommissos universaes, constituidos em testa-

mento, podem ser alterados em codicillo, nomeando-se 
outro fideicommissario. 

Direito Commercial 
I 

A falta de registro do contracto social torna o so-
cio commanditario solidariamente responsavel, salva 
porem a prova de que a sua parte na sociedade era co-
nhecida do terceiro interessado. 

II 
A fallencia de uma sociedade netn sempre importa 

a de cada um dos socios, pois este resultado depende da 
natureza da mesma sociedade, bem como do carapier da 
quebra. 



VI 

III 
A divisao do capital social em acg5es e inconve-

iiiente, quer nas sociedades arionymaa, quer nas socie-
dades em liome collectivo. 

D irc i to lUnrit imo 
I 

0 abandono do navio e frete livra o proprietario 
da responsabilidade pelas dividas, quo o capitao con-
trahiu. 

II 
E' valido o emprestimo a risco, feito sobre o frete 

do navio, quando nao se trata somente de frete a veneer. 
I l l 

Dado o alijamento dos effeitos, sobre que recahiu 
o emprestimo a risco, nas condigoes em que elle deve 
dar-se, o tomador fica exonerado para com o dador, sa-
tisfazendo a obrigagao que no easo lhe pertence. 

Hcrineneiitica Juridica 
I 

A. interpretagSo, que e um processo logico, e tao 
pouco applicavel as leis claras, como a inducgao ou a 
decluc?ao asintuigoes do pensamento ou dos sentidos. 

II 
A regra a seguir, no conflicto de duas leis contra-

dictorias e amda e sempre a lex posterior derogat priori 
subordinada ou modificada pela —lex posterior qeneralis 
ncn derogat priori speciali. 

III 
Ha casos, em que eoneorrem as mesmas rasoes, sem 

com tudo prevaleeerem as mesmas disposicoes; e tanto 
bastapara tnatar a forga davelha paremia, que nao passa 
de uraa inducgao precipitada—ubi eadem ratio, eadem dis-
positio. 



VII 

Processo Civil 
I 

A mulher que assignou a escriptura do contracto 
celebrado-pelo marido, nao pode, sobrevivendo a este, 
usar da accjao decendial. 

II 
As excepqBes peremptorias nao sao meios de con 

testa9ao. 
Ill 

O juiz pode conhecer de questoes nao deduzidas no 
libello, uma vez que tenham sido diseutidas e provadaa 
no decurso do processo. 

Processo 4»riminal 
I 

Nao obstante o art. I - da Lei n. 2033 de 20 dc Se-
tembro de 1871, que restabeleceu o art. 332 do Cod. do 
Proc., pode ser applicada ao eseravo a pena de morte, h;x-
vendo dous tergos do numero dos votos, como dispoe o 
art. 4 da Lei de 10 de Junho de 1835. 

II 
Em delictos definidos militares pela legislagao vi-

gente, por tereru sido cOmmcttidos por militares no exer-
cicio de suas funcgoes (tal o easo de deixar fugir o preso 
commettido a sua guarda ou conduc9ao),cabe a autorida-
de civil proceder o inquerito, nos termos da Reformaju-
diciaria; mas isto so na hypothese do delictum mixiurn. 

III 
A appellagao official, estatuida pelo art. 79 da lei do 

3 de Dezembro de 1841, 6 extensiva ao julgamento de 
todos os crimes. 

Ecoitomia Politica 
I 

Nos bancos de emissao, os elementos eonstitutivos 
da taxa do desconto devem reduzir-se a um so : o alu-
guel do capital. 

v. 



VIII 

II 
Nao e vantajoso o systhema de um duplo, mas o 

de um simples padrao monetario. 

As causas que influem sobre a taxa do salario, 
sao de diversa natureza e, como taes, inaocessiveis a uma 
generalisacjao. 0 que de mais geral se pode affirm ar, 6 
que ellas sao as mesmas que determinamo fluxo e refluxo 
do capital. 

A responsabilidade ministerial comprehende todos 
os actos do poder executivo em suas r e d o e s com o le-
gislativo, embora approvados por este. 

0 poder legislativo nao tem competencia para revo-
gar os deeretos, que sao expedidos pelo executivo, con-
forme o art. 102 § 12 da Constituiyao. 

Em rela9ao a liberdade industrial o systhema pre-
ventive e preferivel ao repressivo. 

Recife, 27 de Mar<jo de 1882. 

I l l 

Direito Admiiiistrntivo 
I 

II 

III 



DISSERT ACiO » 

ijnal a ejctetisdo da itieia do mandato 
de nue tvatu u art. 4 do Codiyu Criminal ? 

O nosso Codigo Criminal, — seja este logo o meu 
primeiro asserto, do qual nao posso dizer se involve am 
elogio, ou uma critica, em todo caso, porem, nao deve 
causar estranliesa,pois ahi vae uma verdade quasi de ge-
ral noticia,--o nosso Codigo, repito, em muitas de suas 
disposiQoes,pi-oduz uma iinpress&o de epigratwi millen-
naria,de velhas e gastas inscripg5es lapidares. Bern como 
a estas,nao poucas vezes,faltam lettras e palavras, que so 
ao esforgo e pacieneia dos epigraphistas 6 dado restabe-
lecer, assim faltaao Codigo Criminal brasileiro urn gran-
de numero de conceitos e achados da sciencia do direi-
to penal, que somente uma san doutrina e uma praxe 
regular estao no ease de supprir (1 ) E' certo,—e eu 
concordo,-—que os limites theoreticos do direito nao 
coincidem com os artigos de uma lei, ainda mesmo a 
mais conprehensiva e a mais cheia de detalhes; porem 
isto nao 2 bastante para expliear, e muito menos justifi-
car a chocante anomalia de serem ainda possi veis entre 
n(5s, de erguerem-se entre nos ainda questoes, que nao 
sao taes, que difficilmente deixar-se-hiam suscitar no do-
minio da legisla(jao penal de outros paizes. 

Neste caso se acha a questao acima proposta. So 
diante do laconismo e estreiteza de ambito da respectiva 
disposi9So do Codigo, e que a ideia do mandato, conside-
rada em suas relagoes quantitativas e qualitativas, ou co-
mo dizem os logicos, considerada em sua extensao e em 
sua comprehensao pode assumir uma fei<;5o problemati-
ca. Feiyao anachronica sem duvida, porque importa re-
duzir a um status causce et controversice mais de um 

(1) O que eu iiqui entendo por praxe, nao e a parte cere 
moniai e burlesca, mas a parte dramatics do direito—,6 o direi-
to.em aeyao. 



ponlo liquido e assentado nasciencia,—masassitu mesmo 
seria, muito mais seria, do que os termos da questao 
induzem a suppor. 0 que ahi se faz notar corao ja um 
pouco fora de tempo e alguma couza atrasado, e por cul-
pa unicamente do legislador criminal, que tra^ou arti-
gos insignes de concisao, excellentes para serem, por 
ventura, gvavados nos c<5pos de uma espada, oil ate' mes-
mo na pedra de um annel, mas nao para abragarem todas 
as varia95es phenomenicas do crime, nem para satisfa-
serem de prompto as exigencias crescentes do espirito 
scientifioo. 

Entretanto importa declarar :—a questao de que me 
occupo, nao e uma semente lan9ada 110 terreno esteril 
da pura cspecuLi(;ao. Nao se trata de por em jogo ve-
Ihas ideias aprioristicas de um direito criminal abstraeto. 
E' uma questao, pelo contrario, meramente positiva, le-
vantada nosdominios do direito positivo. Tanto melhor, 
digamo-lo entre parenthesis,—tanto melhor para quem, 
como eu, reconhece na positividade o caracter essenci-
al de todo e qualquer direito, e nao admitte outros prin-
cipios racionaes do justo.que nao sejam os resultantes de 
um lento processo de estratifica9ao historica, no desen-
volvimento geral das sociedadcs humanas. 

Destarte circumscripta ao circulo da observagSo e 
da inducgao, tanto quanto e compativel com uma scien-
eia de operagoes preponderantemente deductivas, corao 
e o direito, a questao presente tem pelo meuos um me-
rito sobre outras de igual genero:—e nao dar azo ao pa-
lavreado, nao obstante conter materia suiliciente para 
um serio e profundo estudo. Encaremoi a pois mais de 
perto. 

I 

Perguntar qual e a extensao da ideia do mandate, 
de que trata o art. 4 do Codigo Criminal, e o mess no 
que perguntar quaes sao os factos da <?rdem juridico-;>r 
nal, que devem ser snbordinados a categoria daquella 
forma do crime, alii mencionada. Mas indagar quaes 
sao esses factos nao consiste em um simples processo 



aritlimctico, em uma simplex enumerai't.i, coino diria 
Bacon, de casos reaes ou possiveis, que satisfacjam as exi-
gencias conceituaes do mandato. Digo somente eoncei-
tuaes, porque legaes nao existem; o codigo nao prescre-
veu-as.—Indagar quaes sao esses factos importa sera du-
vida uma pesquisa de maior alcance, — nada ine-
110s que urn trabalho expositivo, interpretativo e, ate urn 
certo ponto completivo da respectiva letra da lei. 

Logo,—e claro,—a nossa questao poder-so-hia bem 
enunciar nos seguintes termos"—expor, interpretar e 
completar, segundo os principios reguladores da exposi-
?ao das leis penaes, o art. 4 do Codigo Criminal, na parte 
que dizrespeito ao mandato." Mas nesse mesmo trabalho 
expositivo, interpretativo e completivo, e que consiste a 
funcgao de commeutar qualquer disposi^ao legal. Logo, 
—tamberri e claro,—a nossa these ainda poder-se-liia 
simpliflcar e exprimir assim :—commeutar, 110 que per 
tence ao mandato, o art. 4 do Codigo. E e justamente 
um commentario, nao uma dissertag&o no sentido acade-
mico e usual da palavra, o que eu pretendo escrever. 
Tenho sempre em mente o que ja disse um escriptor 
francez : La dissertation est verbeuse de sa nature ; elle 
est rarement exempte de p«Sdanterie;l'auteur y etale avec 
complaisance tout ce qu'il sait—bem que isto nao qneira 
dizer que a pedanteria; segundo o modo commutn de 
coinprehendel a, a et.alage de conhecimentos, seja sempre 
digna de censura. Ante esta erronea opiniao, ante este 
ridiculo escrupulo de coquetterie litteraria.nao e menos ra-
soavel o parecer de R. Dietsch: Nur Verkennen des wa-
hren Wesensder Wissencliaft konnte vielen denYorwurf 
der Mikrologie und der zugrossen Specialitat machen" 
—S(5 o desconhecimento do verdadeiro espirito da scien-
cia poderia levantar contra inuitos escriptores a accusa 
9S0 de microlngia e demnsiado especialisrr.o." A verda-
de esta pois no me'10 termo. E' o caminho do men tra-
balho. A execugao pode ser ma, porem o methodo se-
guido e o unico regular. 

Depois de estabelecr como presuposto logico do 
crime a necessidade de uma lei anterior que o qualiftque 



'4 

(art. 1), o como presuposto psycliologico do criminoso o 
conhecimento do mal e intengao de o praticar (art. 3 ; ) 
depois de differencial- o conceito do crime, dividindo-o 
em quatro especies ou oidens diversas (art. 2 e § 8), o 
Codigo passa a fazer tambem uma differenciagao do con-
ceito do criminoso, dividindo-o por sua vez em duas 
classes precipuas :—autores e complices (art. 4 e 5). Nes-
tes limites,—nao ha duvida :—a nossa lei penal e urn mo-
delo de simplicidade. Mas nera sempre a simplicidade 
exclue a imperfeicao. Pelo menos e certo que o seu 
ponto de vista identifica-se com o dos velhos crimina-
listas latinisantes, os quaes tambem concebiam a delin-
quencia sob as unicas formas da autoria e da complicida-
de (2), aquella attribuida d, todos os. . . .qui causam davt 
criminis—e esta a todos os. . . . auxiliatores ; sendo po-
rem de notar que a proposigao synthetica—qui causam 
dant criminis—e muito mais clara e comprehensiva do 
(jue a disposigao tripartita do artigo 4 do Codigo.—Por 
quanto, ao passo que ali o conceito da autoria tem uma 
base pliilosophica na larga e fecunda ideia da causalida-
de.vemo-lo aqui subordinado e restricto a tres ordens de 
factores ou grupos de sujeitos, que nao abrangem logo 
intuitivamente toda a extensao generica das causagoe 
criminosas. E dahi o estado de permanente controvers 
sia nas questoes de applicagao pratica do referido ar-
tigo. 

Com eff'eito, din elle : Sao criminosos como autores 
os que commetterem constrangerem ou mandarem al-
guem cometter crimes"—Muitissimo bem, se estas tres 
ultimas proposigoes, ou por assim dizer, estes tres seg-
mentos dessem a somma do circulo inteiro da realidade 
dos factos. 

Nao e porem dubitavel que tal condigao tenlia sido 
preenchida ? O Codigo nao parece lacunoso '? Consi-
derado como uma defmigao da autoria, o art. 4 e uma 

(2) Kossi-t. — Entwicklung der Qrandsldxe des Strafrechts— 



fonte tie disputas, pois que o sujeito se mostra mais ex-
tenso que o attribute). Na simples expressSo—os que 
commetterem,—por menos questionavel que ella pare<ja, 
lia sempre motive do duvida.. Ninguem hesita, e verda-
de, sobre o que seja e em que consista o facto de com-
metier um crime. As modalidades sao inuumeras, porem 
a forma e una so :—a de praticar a ac(jao criminosa por 
sua propria conta, de modo que a vontade do oelin-
quente e a causa unica do delicto. Mas isto nao basta 
para deixar tudo liquido. Os casos de coautoria imnie-
diata, em que muitos individuos se reunem para a reali 
sagao de um crime, que entretanto um so men to d'entre 
elles e sufiiciente para commettel-o, e de facto coinme- • 
te-o, —como serao devidamente apreciados, de accordo 
com o Codigo, se este nao poz em relevo a ideia de utna 
tal coautoria ? Qualquer dos associados eurn autor per-
petraute, on dado ocrime, na hypotliese figurada,por um 
s<5 do grupo, fleam os outros para com elle na rela^ao de 
complices V A doutrina esta assentada sobre este ponto ; 
mas ninguem dira seriamente que o Codigo tenlia-o col-
locado a cima de qualquer contesta^ao. 0 mesmo aeon-
tece com a autoria dos que constrangem. . . .Nao e que 
eu julgue digna de nota a falta de distine^ao entre o 
constrangimento physico e psgcJiico, fall a que alias pare-
ce ter sido supprida pelo § 3 do artigo 10, ainda que me 
incline d crer que alii mesmo se trata somente do constran-
gimento psychico,pois o physico,pela nimia raridade,nao 
estava no caso -de uma induccao juridica. .adeapotius de-
bet aptari jus, quae et frequenter et facile, quant quce per-
rarj evenlunt. Nem tambem fa<;o cabedal de acharem-se 
confundidas a vis absoluta e a vis compulsiva, desde que 
praticamente os resultados sfto os mesmos. Ou trate-se 
de uma coac^ao detal arte, que fica sempre livre ao coa-
gido reagir contra, ella,—caso em que o constrangente 
pode entrar na categoria do mandante,~ou se trate de um 
constrangimento absolute), que nao deixa espaijo para a 
liberdade,—ein ambos os casos o constrangente e crimi-
noso como autor. Porem a cousa nao e assim tilo simples 
como se suppoe. Os factos de constrangimento absoluto 



podem compliear-se de uimi circumstancia particular, 
que gera uma qaestao difficil, ate hoje ignorada pela sci-
encia e pela praxe (3). Bis aqui :—existem certos cri-
mes, por cuja natureza esta determinado quo so possa ser 
considerada como agente punivel aquelle que praticou 
mesmo physicamente a accao externa, que contem os ca-
racteres objectivos desses crimes, nos quaes, por conse-
guinte, nito se concebe que o autor punivel possa utilisar-
se da actividade de uma outra pessoa como meio de exe-
cutaro acto exterior criminoso. Estes crimes sao, entre 
outros, os mencionados nos arts. 169, 221, 249 e 250 do 
Codigo. 

Comprehende-se facilmente que alguem possa corn-
metter urn homicidio, forijando, por exeinplo, uma enfer-
meira & dar ao sea enfermo, em vez de remedio, veneno. 
Comprehende-se a possibilidade de falsificarse um docu-
mento, de subtrahir-se um papel verdadeiro, por meio 
de outrem, que a isso se const.range. Mas nao e igual-
mente coinprehensivel que se possa commetter um per-
jui ioou um incesto, por intermedio de outra pessoa, que 
constrangidamente os pratica. Esta differenya conceitual 
dos delictos involve, como se ve, uma questsio momen-
tosa, com a qual entretanto nao e aqui o 1 jgar proprio 
de occupar-me, segundo a sua importancia. Ennnciei-a 
somente como um exeinplo da difficuldade enorme, em 
que nos collocain o litteralismo juridico, nao perrnittindo 
que certas lacunas da lei sejatn suppridas por outro ca-
caminho que nao o da reforma, e 0 chmwinismo 
nacional, para quetn o Codigo 6 urn chef-d'oeuvre da 
sabadoria humani, cuja reformabilidade e tao imcom-
prehensivel como a do decalogo. 

A-lem dos que commetterem e dos que constrangerem, 
sao ainda criminosos, como antores,—conclue o art. 4.— 
os que mandarem alguem commetter crimes. E' o ponto 
central da nossa these. Ja vimos que a autoria irnmedi-
ata, a autoria prop. iamente dita, manifesta-se debaixo de 

(3) Gamp — Gerichtssaal—Bd. XXYII 72. 



um so schema: o de perpetrar o agentc a acqao puniv-el 
por si raesmo, sem o antecedente causal da vontade de 
outrem ; assim como o constrangimento se da sob duas 
formas unicas,—a physica e a psychica,—seudo que cadsi 
uma dellas e ainda manifestavel sob mua dupla forma,—o 
da visabsoluta e o da vis compnlsiva. Quaes sao agora 
os modus de ser da autoria pelo mandato '? Eis a (ines-
tao. 

II 

Logo em principio importa observar que o G'odigo 
nao usa mesroo da expressao—mondato foi a doutrina 
quem a creou e introduziu 11a praxe. Mas em vez de 
esclarecer, a doutrina concorreu, dessa maneira, para 
turvar a ideia da cousa ; porquanto, ja existindo deter 
minadc na esphera juridico-civil o conceito do mandato, 
como uma das formas que tomam as relaqoes contrac-
tuaes, era facil transportal-o ao dominio do direito pe-
nal, e provocar destarte, como de facto, a mais estranha 
confusao. O mandato criminal ficou assiin reduzido a 
proporcoes acanhadas, e tnuito a quein dos limites, que 
lhe fo.iam, segundo supponho, tragados pela propria lei. 

Com efteito,o Codigo diz que sao tambem criminosos 
como autores os que. . . . " mandarem alguem commetter 
crimes."—Mas o que e e em que consiste mandar alguem 
commetter um crime ? A casuistica ordinaria do man-
dato, isto e, a figura§ao dos diversos modos, porque se 
pode mandar alguem praticar uma ac<;ao ou omissao pu-
nivel, nao esgota a ideia contida nessa disposiqao, se nao 
e que se pretenda attribuir ao legislador uma cstreiteza 
mental digna de lastima. Eu creio que elle nao pensou 
claramente, ate onde podia estender-se, nomundo dos 
factos, a participagSo criminosa do mandante ; mas nao e 
crivel que elle tenha querido restringir a tal ponto a 
ideia do mandato, que bastasse uma dose de habilidade, 
a cima do commum, parao autor intellectual de um de-
licto desviar de si o raio dajustiga. E' preciso as vezes 
estabelecer esta distinc^ao entre o pensameuto e a von-
tade do legislador ; sem o que nao ha meio de justifical-o 



cm niais de urn ponto, que se apresenta eoiuo erraneo e 
extravagante. 

Na formagao e applicagSo da lei, o legislador induz 
e o juiz deduz. A seiencia compete ratifiear as mduc-
goes de um, e esclarecer as deducgoes do outro. 

E' fora de duvida que o nosso legislador criminal 
exerceu nial a sua funogao logica, entendendo subsumir 
ou induzir sob a expressao os que mandarem alguem 
commetter crimes todos os casos, em que um homem, in-
flue, persuade e determina outrem a practica de uma 
acgiio crimicosa. Nenhuma das diversas accepgoes classi-
cas do verbo—mandar—6 bastante comprehensiva para 
constituir uma synthese desses casos (4 ) Mas e tarnbem 
certo que elle nao quiz, nem podia querer a impunidade 
de um sem nurnero de foctos visivelmente delictuosos, 
sob o pretexto de nao darem no molde ordinario de uma 
ordem, commissao ou enccirgo directo para alguem os per-
petrar. 

Talvez se me objecte que ahi mesmo e que reside a 
questao, isto e, em saber se os autores mencionados na 
irltiina parte do art. 4 vaoalem dos que ordenam cornmis-
slonam ou encarregam outrem da perpetragao dc um cri-
me ; objecgSo esta que ainda pode ser reforgada pela 
consideragao de ficarem comprebendidos na amplitude 
do art. 5 todos os que, nao obstante provocarem a ideia 
do delicto e seu commettimento, nao se deixam todavia 
medir por aquella bitola. Porem isto e inncceitavel. 
Admittindo,por hypothese, que o codigo tivesse querido 
realmente limitar,como figuramos,a autoria do mandante, 
o que elle teve em mira, nesses limites mesmos,punir mais 
fortemente que qualquer outra participagao delictuosa, e 
elevar, por assim dizer, a segunda potencia da criminali-
dade, nao foi por certo a forma dessa autoria, (fitvsm) 
massomente o seu conteudo. Ora este o facto da junc-
gSo de duas causas voluntarias e livres, influindo uma so-
bre outra, para produzirem um phenoraeno criminoso. 
Mas esta eausagao complexa nao se da unicamente 

(•i) Vide —Aulette—vcrbo mandar. 
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pelos modos indicados. Qual seria puis a rasao, por que 
o Codigo devesse restringir assim o circulo da autoria 
rnediata,como quem attribuisse mais peso ao aecidente do 
que a substancia do crime '? 

"Quando o legislador, diz Merkel, opera com ideias, 
que nao se acham desenvolvidas dentro do espa9o da le-
gislagao, nao incumbe ao jurista immergir-se na alma del-
le e tirar de la a defimyao e fixaqao dos conceitos ques-
tinados. Por quanto o silencio do legislador nao pode 
ter o sentido de uma proposta de enigmas. Esses con-
ceitos, ou fazein parte da sciencia, on entram no dominio 
intellectual do povo. O legislador indicando-os, sem ex-
primir um modo particular de comprelicnde-los, sanccio-
na a intniyao que vigora na esphera, a que elles perten-
cem. - ( 5 ) " 

Tal e pouco mais ou menos o nosso caso. 
Ao tempo da confeegao do codigo, a ideia do man 

dato em materia criminal era uma dessas que nao se 
achavam be in desenvolvidas dentro do espago da legis-
layao ; mas ja a sciencia tinha chegado a alguma cousa 
de certo e determinado neste sentido. Nao era licito ao 
nosso legislador interromper a contiuuidade do desenvol-
viiuento juridico e presuppor para esse e ontros concei-
tos do genero uma extensao inferior aquella que a scien-
cia llies reconhecia. Nos tinhamos, e verdade, um meio 
efficaa de tirar a limpo a intenijao do legislador:—era 
recorrer as fontes directas do Codigo e assistir de novo a 
sua genesis, pela leitura das discussoes parlamentares; 
porem os fastos do parlamento sao pauperrimos de dados 
instructivos a tal respeito. (6) 

\.Resta-nos pois, sem que alias tomemos o trabalho 
de mergulhar na alma de quem fez a lei, somente apre-
ciar os materiaes que estavam ou podiam estar a dispo-

(5) IIoltzendorfTs Hcindhuch des deutschen Sirafreohts—W 72. 
(6) O que, a men ver, apparecea de mais signi.Jicativo na 

occasido em que se tratou de Semelliante assumpto foi a offerta 
feita a Cainara por Jose Silvegtre Kobello de um exemplar do 
Codigo criminal, da Luiziana (Sessao de 12 de maio tie 1830). 
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sigao do legislador, para formular e arligo do Codigo, a 
quo nos refcrimos, e na parte que nos interessa. 

O mandato criminal ja existia na velha legislacao 
portugueza, a que eramos sujeitos, e justamente nos ter-
1110s, em que o nosso legislador o admittiu, quero dizer, 
como um equivalente da autoria physiea. 

A Ord-do Liv-5° tit. 35-pr.- e §1 falla de qualquer 
pessoa que matar outra, ou mandar matar,,— bem como 
de "toda a pessoa que a outra der pegonha para a matar, 
ou Ilia mandar dar. Ja se ve por tanto que o Codigo 
brasileiro, desviando-se,no modo de comprehender o man-
dato, da doutrina consagrada pelo Code'penal, que em al-
guns outros pontos lhe serviu de mod elo, nao teve outro 
merito se nao o de manter se no terreno da historia. 

O que lia de proprio e original de sua parte e a mai-
or generalidade da formula legal, tragada para todos os-
erimes, e nao para esta ou aquella especie somente. 

Porem no seio da velha legislacao mesma ja a ideia 
do mandato, em sua significagao primitiva de ordem ou en-
cargo directo de commetter um crime, se liavia differen-
ciado e assumido outras formas. E'assim que a citada 
Ord-do Liv-5" tit—54 pr., tratando do falso testemu-
nho, diz que a mesma pena do perjuro havera o que in-
d.uzir,e corromper alguma testemunha, fazendo-lhe testemu-
nliar falso1'. . . .Nestas condi§oes, nao & crivel que, quan-
do a lei antiga formara uma ideia mais larga da autoria 
intellectual, niio a limitando ao simples mandato, o Codi-
go brasileiro retrocedesse alguus seculos, e fosse collo-
car-se quasi no ponto de vista da primeira phase evolu-
cional do direito em tal a&sumpto. 

Mas nao e tudo. Nada obstava que o legislador cri-
minal, por forga de um liberalisino ignorante ou de uma 
ignoraneia liberalisante, que estava entao na epoeha de 
sua melhor florescencia,entendesse realmente clever aban-
donar os presuppostos liistoricos de um novo direito pe-
nal, como barbaros, despoticos e em regra menos favora-
veis ao criminoso do que a sua victima, e quizesse tomar 
um outro ponto de partida. Admittamos pois que assiin 
fosse, c que o legislador nao tivesse com elfeito querido 
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dar a autoria intellectual se nao o sentido estricto do 
mandato. Qual seria a consequencia ? E' que elle teria 
saltado por cima de millennios, e revestido dest'arte um 
caracter de anterioridade ao proprio direito romano 
Retiro a hypothese ; a consequencia e absurda. Vamos 
a provas mais positivas. 

I l l 

A ideia da participagao criminosa ou da codeliu-
quencia nao era desconhecida dos romanos. Mas levan-
ta-se a questao de saber, se o respectivo direito estabele-
cera o principio geral de uma puni^ao contra todo e 
qualquer participante do crime; e ha quemresponda ne 
gativamente. Entre outros, Rein fissim so exprime :— 
" O direito romano nao tinha um principio geral sobre a 
penalidade do autor e dos mais concurrentes,—como em 
regra os romanos nao gostavam da generalisagao;—mas 
elle dava para cada crime determinates especiaes, e na 
maioria delles collocava a actividade do autor e dos par-
ticipates nas mesmas condigoes de penalidade ; o que se 
explica pelo facto de que o direito romano, logo que 
deixou atras de si o primeiro grau do sen desenvolvi-
mento, entrou a dar menos valor a relacjac objectiva do 
quo a manifestagao da tna vontade". (7 ) E nesta opiniao 
Rein e secundado por Halschner, que tambem diz : — " O 
direito romano e de pouca importancia para a doutrina 
da codelinquencia ; ainda que o facto de um concursus 
plurium ad delictum nao lhe tenha escapado, ainda que 
cm geral elle fn<ja mengao dos socii e mais detalhada-
mente do provocador e dos auxiliadores do crime, toda-
via falta-lhe o conheciinento da distincijao essencial da 
culpa dos diversos participautes, tanto que todo o inte. 
resse concentra-se em saber, quern e, em regra, punivel 
como autor, ao passo que a differenga conceitual das es-
pecies de participaQSo e posta de lado." (8 ) 

(7) Griminalrechl der Rimer—185. 
<8) Systhom des Preuss. Strafrechts. I'kI. 1—301. 
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Entretanto, por raais respeitaveis quo me pare<;am 
os dois escriptores citados, sinto-me obrigado a rejeitar 
as suas opini5cs. E isto, ainda qnando achasse-me sosi-
nho no modo de ver contrario. Porem felizmente nao 
estou sd. Em primeiro lugar, e em favor da ideia de que 
os romanos nao foram tiio mans criminalistas, quanto 
aquelles escriptores parecem snppor, en encontro apoio 
na autoridade de Kostlin, que se exprime desta maneira: 
•—"Nao raras vezes ouve-se affirmar qne o direito penal 
foi tratado com escassez pelos juristns romanos. Mas isto 
sem razao. Nesto dominio elles prostaram e dera.ni tudo 
que podiase esperar de taes espiritos. Uma grande 
parte do direito penal romano estd intimamente ligado 
com o direito privado, e e ahi exactamente que as forties 
roraanas correm tao abunrtantes, como em qualquer das 
partes rnais bem elaboradas do seu direito." x (9 ) Em se-
gundo lugar, e no que toca em particular a questao da 
codelinquencia, maxime da autoria intellectual, basta que 
os textos tenham quern os interpelle. O trabalho e pe-
noso, porem fecnndo. 

Bem antes que os juristas dos tempos modernos 
chegassein a construir uma theoria completa sobre o as-
sumpto, ja os romanos liaviam-na formulado e traduzido 
na pratica, dando a concurrencia moral e autonomica, 
na esphera criminal, o mesmo valor juridico da autoria 
physica ou autoria propriamente dita. E' verdade que 
a partieipa§ao positiva nao apparece 110 direito 
romano sob uma forma geral para todos os delictos ; 
mas nota-se que todas as especies de influencia, que 
se possa prestar a ace;lo dos outros, foram ahi tomadas 
na devida conta. Os exemplos sao em grande numero, 
porem lirnito-me aos seguintes, tirados do disposto d 
respeito de crimes bem diversos entre si. 

Assim le-se na L. 11. D. Be injuriis etfamosis R-
lellis—(±7, 10) Non solum is injuriarum tenetur, qui 
fecit nijuriam, hoc est, qui percussit, verum illc quoque 
contmetur, qui dolo fecit vel qui curavlt, ut cui mala 

(9) Lehre vom Morde und Todschlag—17. 
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pugno percuteretur. (Comparar coin Inst. liv. 4- tit. 
4. §11.) 

Do rhesmo modo :—L. 15 D. ejusdem tituli.—Ait 
prcetor : qui adversus bonos mores conviciuin cui fecisse 
cujusne opera factum esse dicetur, quo adversus bonos 
mores convicium fieret : in eum judicium dabo. 

Assim tambem : —L. 4 § 4 D. Vi bonorum raptorum 
et de turba (47,8) — Hoc antem edicto tenetur noil solum 
qui damnum in turba dedit, sed et is, qui dolo malo fe-
ccrit, ut, in turba damni quid daretur. 

Mais ainda : — L. 1 § 1 D. Ad legem Juliam mages-
tatis ( 4 8 , 4 ) . . . . quo tenetur is, cujus opera dolo malo 
consilium initum erit. 

Nao fica ahi. L. 5. D. de extraordinariis criminibus 
(47,11) In eum cujus,instinctu ad infamandum dominum 
servus ad statuam confugisse compertus erit, &&. 

E tnais : L. 7 D. Ad legem Julian de vi publico, 
(48,6). . . .de vi publica tenetur, qui necaverit vulnera-
verit jusseritve quid fieri. 

L. 7. § 4 D. Arborum furlim coesarum) 47,7) Sive 
autern quis suis manibus, sive dum imperat servo arbo-
rem cingi subsecari coedi, liac actione tenetur. Idem et 
si libero imperet. 

No mesmo circnlo do ideins ;—L. 11 § 5 D. De in-
juriis et famosis libellis (47,1(1) Si mondatu meo facta sit 
alicui injuria, plerique aiunt tam me qui mandavi quant 
eum qui suscepit injuriarum teneri. Proculus reete ait 
si in hoc te ennduxerim, ut injuriam fiicias, cum utroque 
nostrum injuriarum agi posse, quiawert opera facta sit in-
juria. Idemque ait et si filio meo mandavero. 

L. 5 Cod. De accusation'ibus et inscriplionibus (9,2) 
. ...prceter principalem reum, mandatorem quoque ex 
sua persona conveniri posse ignotum nan est. 

L. 1. D Ad legem Juliam peculates (48,13) . . lie 
quis ex pecunia. . . .auferat neve in rem suam vertat 
neve facial, quo quis auferat & &c. 

L. 8. 32 § 1. D. Ad legem Juliam de adullerus coer-
cendis. (48,5) — Qui domum suam, ut stuprum fieret, 
scions proebuerit vel quoestum ex adulterio uxoris suoc fe-
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cerit,—quasi adulter punitur. — Non tamen prohibetur 
accusator. .cum quoque accusare, qui dornum suam proe 
buit vel consilio fuit, ut crimen redimeretur. 

L. 50 § 1. D. Defurtis (47,2) Consilium autem dare 
videtur, quipersuadetet impellit atque instruit consilio ad 
furtum faciendum.. 

L. 1. D. De lege Pompeia de parricidiis (48,9)... si 
quis patrem matrem.. occiderit cujusve dolo malo id fac-
tum erit etc, etc. 

Finalmente: L. 15. D. Ad legem Corneliam de si ca-
ms et veneficis (48,8). Nihil interest, occidat quis an 
causam mortis prcebeat. 

Do exposto e facil de inferir que ideia formavam, e 
que importancia attribuiam os romanos a participacj'ao 
intellectual. As expressoes — cujus ope, consilio, cuius 
dolo malo id factum erit, quive id fieri jusserit facien-
dumve curaverd, e outras que apparecem em quasi todas 
as leges judiciorum publicorum, silo caracteristicas da 
maneira por que elles comprehendiam o papel dos insti-
gadores, provocadores e maus conselheiros na genetica 
do crime. Nao era somente pelo mandatnm ou pelo jus-
sus, que podia dar-se o correato da instigaqao, pun'ivel 
com as mesmas peuas impostas a acgao principal. Mas 
todos os modos, directos e indirectos, por que alguem 
induzia outrem, fazia que outrem ( fecerit, ut) commet-
tesse este ou aquelle delicto, entravam na comprehensao 
da autona moral. Isto t; claro e indubitavel. 

Posto de parte o direito cononico, em mais de um 
ponto influenciado pelo direito romano, porem sempre 
dingido pelo piincipio da subjectividade e attendendo 
menos para o crime do que para opeccado.6 licito affirmar 
que a ideia romana da participaqao criminal, como acaba-
mosde exp6-la,achou apoio no espirito das epochas e le-
gislag.oes posteriores. A velha escola juridica italiana re-
presentada por nomes,como,entre outros,Clarus e Fa'rina-
cius, toi quem primeiro sujeitou o conceito da codelin-
quencia a uma dialectica rigorosa. Julius Clams princi-
palmente, em seus—Sententiarum receptarum libri quin-
que,~ hrmou a doutrina, sob o ponto de vista triplice do 



consilium,do man datum e do auxilium. E nao deixade ser 
notavel que muita cousa do que elle disse, ha mais de tre-
zentos annos (15t>0), ainda hoje goze, entre os criminalis-
tas, de geral acceita^ao, qnando nao acontece que alguns, 
nienos lidos do que e preciso, dem como verdnde nova e 
descoberta propria aquillo que o illustre contemporaneo 
de Giordano Brunoja considerava liquido e esclarecido. 
(10)Farinacius,por sua vez, occupou-se da questao e fe-la 
render, applicando-lhe uma larga casuistica, em relagao 
a todos os persuadentes, inflammantes, inst'igantes, lior-
tantes, incitantes et instruentes, —nam persuasio, inflam-
matio, instigatlo, hortatio,instructio non differt a consiho. 
E o conselho, segundo elle, de accordo com Clams, 
equivalia ao maudato, no sentido de dever-se impor ao 
conselheiro a mesma pena que ao autor aconselhado. 
Farinacins,—pode-se dizer—deixou assentada a doutrina 
do conselho; e a elle remontam (1581) muitas ideias, 
que hoje sao triviaes natheoria e na praxe criminal. (11) 

Passando as inaos dos criminalistas succedentes, a 
doutrina da autoria mediata pode ter-se enriquecido in-
tensiva, mas nao extensivamente. Poi assiin que, por 
exemplo, Benedicto Carpzow, a quern a sciencia e deve-
dora de nao poucas acquisi9oes, manteve os dados de 
seus antecessores italianos, apenas addieiouando-lhes 
alguma cousa de novo sobre a theoria da receptatio. 
Dest'arte a ideia do mandato, quero dizer, da autoria intel-
lectual, em sua evolu^ao historica, entrou no dominio dos 
tempos e dos Codigos modernos. 

(10) Por exemplo :—Benoit Champy, em sua monographia 
sobre a complicidade, que alias 6 interessante, parece exultar de 
haver creado uma formula para distinguir o alitor do complice; 
e e a seguinte :—o facto em questao deu nascimento aocrime, 
ou sornente facilitou-o ?—No pritneiro caso, co-autoria ; no se-
gundo, complicidade. Ora, este modo de ver, que Champy in-
genuamente chaina—notre theorie,—Julius Clarns ja o conhecia 
atd os detalhes !... 

(10) Entre outras, a expressao e a ideia de corpo ded^iiaUx^. 
—Inquisitionem non posse contra aliquem formari, nUsf̂ onatefe 
de corporc delicti, dixi. /?<u 

\ V. 
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IV 

Na serie das leis penaes do vigente scculo, o Codi 
go Criminal brasileiro occupa, chronologicamente, um 
lugar intermedio ; e e lnnitissimo provavel que dos sens 
autecedentes, fosse ao Code Penal sobre tudo, que elle 
pedisse inspiragoes. Isto ate naquelles artigos, que di-
vergem do niodelo, e nos quaes se nota, como no art. 1, 
urn intuito allusivo ao legislador francez. Nem sempre o 
nosso codigo foi feliz nossas divergencias ; mas tambem 
e innegavel queo legislador teve seusmomentos de bom 
senso juridico, desviando-se de proposito da trilba do 
Code penal. Foi assini na delimitagao dos coneeitos de 
autoria e comphcidade. Ao passo que o direito francez 
restringira uma aos actus cxec.utivos ou de concurrencia 
material e directa para a execugao de um crime, c a ou-
tra aos actos de participagao secundaria, como elles sao 
definidos no art. 00 do Code, a nossa lei penal afastou-se 
desta norma,distribuindo os autores em tres classes,e nao 
dando a cotnplicidade outro caracter juridico se nao o de 
ser, genericamente, a concurrencia directa para o crime 
por rneios di versos dos liieios cooperativos ja eleva-
dos a posiciio de autoria. E ao passo tambem que pela 
lei franceza o mandato ficou sendo um modo de funccio-
nar como complice, pelo nosso Codigo, ao contrario, o 
mandato veio a exprimir uma fnncgao de autor. Verda-
de e que, na pratica, esta differenga entre as duas legis-
lagoes quasi que nao tem importancia, em virtude do 
principio de assimilagao penal de complices e autores, 
seguido polo Code. Mas mesmo assim, permanece incon-
testavel que o nosso legislador andou inais bem avisado 
na sua maneira de apreciar a criminalidade do mandato. 

Nao cabe aqui, por ser estranho a nossa ques-
tao, lazer a critica das vistas contrarias a doutrina 
consagrada pelo Codigo. O que nos importa, e mostrar 
que o mandato, considerado por elle como causa suffici-
ente para produzir o effeito cr'munoso, como diria A. 
Feuerbach, isto e, o mandato, qualificado de autoria, 
nao vai somente ate onde chegam as ideias, que vulgar-



mente acompanham ossa palavra, poretn muito alem. Os 
motives que poderam determinar o legislador a conferir 
a actividade mandante um augmento de valor juridico 
sobre a eomplicidade em geral, sao os mesmos que me 
determinam a crer que a ultima parte do art. 4 e muito 
mais ampla,do que a lettra da lei pareee significar. 

Esses motivos foram hauridos na relagao de causali-
dade que existe entre a acg«o do mandante e o delicto, 
mediatizados pela acgao do mandatario, e nestas condi-
95es, nao ha razao de suppor qne outros factos, onde se 
estabelece uma relagao identica, deixem de ter os carac 
teristicos da autoria, s6 por que a linguagem vulgar nao 
lhes da o nome de mandato. 

Para que um homem seja responsavel por um pheno-
meno offensivo do direito, e antes de tudo preciso que 
entre uma acgao ou omissao do mesmo homem e o phe-
nome criminoso haja um nexo causal, isto e, que uma 
acgao ou omissao sua seja causa mediata ou immediata 
desse facto. Ora, e por forga deste principio que o 
mandante, no sentido ordinario da expressilo, 6 respon-
savel pela acgao criminosa do mandatario. Mas so se 
diz que um homem 6 causa da acgao de outrem, quando 
elle, intencional ou nao intencionalmente, o cletermina 
de qualquer modo a pratica-la. 

Nao 6 portauto admissivel que o legislador tivesse 
considerado como o unico modo de ser causa moral de 
um crime alheio, de determinar alguem a perpetrar um 
crime, o mandato em termos lestrictos, o mandato impe 
rativo ou de commissao. (12) 

Dir-se-ha talvez que esta maneira de interpretar e 
por extensao analogica, incabivcl no direito criminal. 
Mas eu declaro alto e bom som que nao tenho, como os 
criminalistas francezes e seus epigonos, um santo horror 
da analogia (13). Nao conhego no genero maior extra-
vagancia. 

(12) A expreisao--causa moral—[causa moral-is] appli-
cada ao mandante, remonta a Bohmer, 110 secnlo passado. 

(13) Como se a analogia nao fosse uma operag&o logica, tao 
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Hegel disse uma vez que um juizo acertado, quando 
succede tornar-se bem communi da multidao. converte-
se de repente em um tolo pi-ejuizo. A exactidao destas 
palavras se manifesta ao vivo na questao da analogia. 

E'uma verdade que o raciocinio analogico nao de-
ve ser cmpregado abusivamente no direito criminal, 
isto e, no sentido de multiplicar os delictos, pois a estes 
se pode adaptar o pensamento do philosopho medieval 
a respeito dos seres:—non sunt multiplicanda prseter ne-
cessitatem. — Mas o vulgacho dos criminalistas apoderou-
se dessa verdade e transformou -a n'urna tolice, a cujos 
encantos ja nao resistem ate espii'itos notaveis.(14). 

Qual seja porem a rasao por que a analogia, em to-
da e qualquer hypothese. deve ser excluida do direito 
penal, 6 o que ninguem ainda tomou o trabalho de dizer-
nos de modo satisfactorio. Dado que fosse, todavia, evi-
dente e irrecusavel o que pretendem esses senhores, a 
nossa causa ficava no mesmo pe. Nao e tanto pelo que.. 
ad exemplum legis vindicandum est, como pelo que... ex 
scriptura legis descendit, que a autoria intellectual, de 
que trata a ultima parte do art —4 do Codigo, se me 
ajigura um conceito de proporgoes mais largas do que 
as palavras do mesmo artigo parecem indica—lo. .Etsi 
maxima verba legis Itunc hcibent intellectum, tamen mens 
legislatoris aliud vult. ^Assim, e dentro das raias da 
propria lei, a ideia do mandato estende-se a todos os ca-
sos, em que um individuo, scietis prudensque, determi-

cornpetente coino qualquer outra ! 0 ridioulo desta especie de 
analogophobia sobe de ponto entre nos que temos nm Codigo, no 
qual a analogia representa um importante papel. Porexemplo: 
—nao lia artigo de lei,que ordene expresaauiente a puni9ao do 
mandante; quando pois, verbi gratia, o mandante de um homi-
cidio vae acabar sous dias na cadeia, e so em virtude de um 
raciocinio analogico. Sendo assim, para que tanto medo da 
analogia, ?. ! 

(14) Hans—Principes generaux du droit penal belge-151-. 
O que este autor, alias consideravel, bem que seja dos que 

ainda soffrem da mania transcendental dos: •prinapes eternels 
ftii-ii*sie, escreveu sobre tal assumpto, e dittno de lastinia. 
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mina outrem a commetter, tambem sciente e conscien 
temente, uma acgao ou omissao criminosa. 

Tal a intelligencia, que reputo a unica verdadeira, 
da respectiva disposigao do Codigo. Alii se aclia com-
prehendida toda e qualquer influencia psychologica ou 
intellectual, provinda de uma pessoa e exercida sobre a 
vontade de outra, que e levada, por forga dessa mesma 
influencia, a tomar uma deliberaoao e perpetrar um 
certo crime; isto aoenvez do que se da, por um lado, com 
a coacgao physica 011 psychologica, pela qual a vontade 
desapparece e o pretenso perpetrador se converte em 
instrumento nas maos do coagente, e ao envez do que 
succede, por outro lado, com a complicidade intellectual, 
que limita-se a confirmar e reforgar 110 autor a delibera-
gao ja existente. 

As exigencias conceituaes do mandato, assim expos-
to, sao as seguintes:-!0- que a vontade do mandante se 
tenlia proposto praticar uma acgao punivel, certa e de-
fimda, pelo medium da actividade physica de outrem ;-
2°-que elle, em consequencia deste animus dcltnqueridt, 
tenha determinado, por um meio efficaz, uma outra pes-
soa a commetter a acgao criminosa ; 3"- que essa outra 
pessoa, em virtude da determinagao de sua vontade por 
intermedio do mandante, tenha commettido a acgao res-
pectiva. —E'facil mostrar :-existe uma distinccao essen-
cial entre o mandato e a autoria propriamente dita ; e e 
que naquelle a acgao punivel commettida e a vontade 
criminosa do mandante sao mediatizadas pela vontade cri-
minosa do agente physico, ao passo que nesta o crime 
tem sua causa unica na vontade do autor. Aiiula faz 
parte do conceito do mandato,—que exista entre o 
acto do mandante e o acto do mandatario nao s<5 um ne-
xo causal, mas tainbem um nexo chronologico de antece-
dente e consequeute. A vontado dolosa do mandante 
e sempre anterior a vontade dolosa do mandatario. Es-
ta circumstancia torna comprehensivel que o mandato, 
quando se dirige a um jam alias facturus, se reduza a 
simples complicidade, bem como que a aprovagao pos-
terior dada a um crime, por inais significativa que ella 

4k 
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seja, nao possa todavia assumir o caracier de autoria 
moral. 

Eu disse que o mandante devia determinar o man-
datario, por um meio ejrjicaz, a pratica do delicto- Mas 
esta efficacia do meio e toda relativa as condig5es pes-
soaes, as condi^Ses de tempo, lugar e outras, em que se 
acha o autor. Nao ha mister de meios geralmente co-
nhecidos como fortes, para induzir outrem a praticar um 
acto criminoso. O contrario importa uma opiniao erro-
nea, que arrasta conscquencias exquisitas, se nao dispa 
ratadas. 

Foi assim que Mittermaier viu-se obrigado, por for-
9a desse erro, a excluir a cornmissao dos meios de man-
dato (15). Associo-me neste ponto & opiniao de Hae-
berlin, o qual diz que para o conceito do mandato e 
indifferente saber, por que meios o agente foi determi-
nado a realizar o delicto (15). O principio & applicavel 
ao nosso direito, excepto quanto a um ou outro caso de 
concursus necessarius, como a peita e o suborno, onde o 
meio do mandato, que 6 a paga ou a influencia pessoal, 
e um elemento substancial do crime; porem no mais, 
pode elle apenas alguma vez constituir circumstancia 
aggravante. 

E'impossivel enumerar os meios, de que o mandan-
te pode servir-se para/am- nascer 110 animo do rnanda-
tario o conhecimento do mal e a inten9ao de 0 praticar. 

A vontade humana tambem tem a sua mechanica, c 
ha mister de foveas que ponham-na em jogo. Se e certo 
que uma vontade energica pesa mais que o mundo, e 
offerece menos que o mundo um ponto de apoio d ala-
vanca de Archimedes, e igualmente certo que uma von-
tade fraca se amolga com facilidade a pressao dos ho-
mens e das cousas. Os meios que determinam alguem, 
e esta determina9ao e sempre uma fraqueza,—a com-
metter uma acsao criminosa, sao innumeros, e verdade, 
mas podem reduzir-se a classes, que abrangern quasi 

(15) Archiv des CriminalrecMs—A d- 3, 125. 
(16) Gerichtssaal: & — 624' 
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todos. Assim costuma-se mencionar a commissdo,— que 
nao preciza ser expressapor palavras, algumas vezes bas-
ta. que o seja por gestos esignaes,—n ordem, a vis com 
pulsiva, ate onde esta deixa intaeta a liberdade de obrar, 
a supplicci, a suscitap&o ou utilisagiw proposital de um 
ei'ro, ate onde tambem este nao exclue a imputabili-
dade, o louvor e o applauso, o conselho, e niesmo a ex 
pressilo de um de?.ejo, como as formas mais geraes, sob 
que soe realisar-se o mandato, o qual pode dar-se,-
note-se bem,—nao so por actos positivos, mas ainda 
por actos negativos. 

Pela natureza da autoria intellectual, segundo temo-
la ate aqui estudado, e evidente que o dolus lhe e essen-
cial.'/.Nao existe mandato cidposo (17). Daqui resulta 
que, quando pela suscitagao de um erro, succede que o 
mandatario seja um simples instrumento do mandante, 
sem que haja culpa alguma de sua parte, ou mesmo ha-
vendo-a em qualquer grau, porem na ausencia completa 
do dolus, dd,-se o que os criminalistas qualificam de 
mandato apparente (scheinbare Anstiftung—dizem os alle-
maes). Sirva de exemplo o seguinte facto referido por 
Mittermaier :—Uma mulher (sem duvida um pouco inge-
nua) ouvira dizer que havia um meio de fazer reviver o 
amor de seu marido, que ella julgava extincto' 

Um seu visinho, inimigo occulto daquelle, e a quem 
ella dirigiu-se para pedir informagoes, apontou-lhe, como 
meio apropriado. um certo p6, que era entretanto de 
naturesa toxica, e cuja applicagao teve por consequencia 
a morte do homem. (18) Eis aqui um caso bem carac-
terisado de mandato apparente. A vontade criminosa 
do visinho e com effeito mediatisada pela vontade da 
mulher, mas esta nao encerra, nem mesmo em dose mi-
nima, o dolus precizo para Jormar o delicto, e por isso 

(17) Geyer-Holtzendorffs Handbuch 11,322 e 338—Schwarz 
—Commeutar... 151. John-Entwurfm.it Mntiven... 2i8. Sclintz 
Lehrbuhch: 153. 

(18) Arehiv... Bd. 3, 142. 



uesapparece a idoia da participagao, da societas delicti, 
que entra na comprehensao do mandato. 

Aos que por ventura ainda insistissem sobre a in-
terpretagao restrictiva da terceira parte do art-4, eu pe-
deria quese dignassem de applicar ao exemplo indicado a 
bitola do nosso direito. Qual seria entrc nos a pena do 
maligno insinuador da mulher estolida? De duas uma : -
ou tinha-se de aeceitar da doutrina, pois que o facto nao 
cabia na categoria do constrangimento, o conceito do 
mandato apparente, e punir o pretenso mandante, como 
sa fosse autor physico e immediato,-ou havia-se de dei-
xar irapune, por escrupulos de interpretagao, um delicto 
gravissimo, que punha se fdra da acgao da justiga por 
cffeito de uma cousa, que alias constitue para outros uma 
circumstancia aggravante, isto e, por effeito da fraude. 

Nada porem de mais ridiculo do que esta renuncia 
do direito de punir um malvado com um simples-cwrta 
ignorat jura. 

0 crime do mandante, mesmo isolado do crime do 
mandatario, admitte a sociedade ; e dahi o co-mandato 
(Mitanstiftung, como se diz em allemao), o qual pode 
ser simultaneo, ou successivo. A formula do primeiro : 
— A •(- B mandam C commetter um crime. A formula 
do segundo : - A transmitte a B, por qual quer dos meios 
do mandato, o designio, que este faz seu, de commetter 
um crime por intermedio de terceiro. O primeiro e 
commum na praxe ; o segundo porem, bem que menos 
conhecido, nao e por isso menos acceitavel. 

Como ideia coordeuada com o mandato de manda-
to, e concebivel tambem o mandato de complicidade. 

Alberto Berner e de opiniao que, nesta hypothese, 
nao existe participagao criminosa do mandante ; elle 
deve ficar impune.(19) Nao me parece porem accr-
tado este modo de pensar. Verdadeira considero a opi-
niao de Schwarz, que admitte aquella forma do manda-
to, nao scj como logicamente concebivel, mas tambem 
como praticamente realisavel e sujeita a pena. Assim 

(19) Orundsdtze d<es Preussischen Strafrechtes—28. 



como o mandante do mandante e um mandante, do 
mesmo modo o mandante do complice e um complice; 
e esta doutrina e' tanto mais admissivel, quanto e certo 
que ella se adapta ao nosso direito. Para quem so com 
prehende o directamente do art-5 do Codigo no sentido 
subjectivo, que e o verdadeiro, um homem, que manda 
outrem auxiliar alguem na pratica de urn delicto, nao 
e mais nem menos do que um complice. 

Igualmente, se nao ainda mais clara e a coneep(;ao 
da complicidade do mandato. Por exemplo A em 
presta a B a somma de dinheiro por este dezejada para 
o fim de, com ella, determinai C a assassinar D. Reali-
sado o homicidio, nao ha duvida que A concorreu direc-
tamente para o delicto de B; e por que este se acha lo-
gica e juridicamente associado ao delicto de C, tambem 
A. concorreu para elle, posto pue a rela9ao de causali-
dade entre o seu acto e o acto de C seja uma rela9ao 
mediata. Assim sob a ideia geral de participa9ao pode 
subsumir-se nao s6 o mandato de mandato, o mandato 
de complicidade e "a complicidade do mandato, como 
ate mesmo a complicidade da complicidade-in infinitum ; 
- o que nos abre uma perspectiva semelhante, como diz 
Geyer, a uma dessas grandes salas, cujas paredes cober-
tas de espelhos repetem cada objecto em innumeras ima 
gens, e offerece uma enorme difficuldade pratica. Mas 
as difficuldades praticas nao excluem a verdade existen-
te no /undo de uma theoria 

Agora uma outra questao. E' concebivel a tentativa 
do mandato ? E dado que o seja, o nosso codigo deu en 
trada a essa doutrina. ? Quanto ao primeiro ponto, as 
opinioes sao divergentes. Criminalistas como Bauer, 
Zacharise, Luden, Heffter e outros admittem aquelle con-
ceito. Outros porem como Goltdammer, Otto, Hugo 
Meyer e nao poucos mais, combatem uma tal idea. Como 
a opiniao dos autores, tambem varia a legisla9&o de di-
versos paizes. Assim, por exemplo, o Codigo penal de 
Wurtemberg (art. 79), o de Brunswilt (art. 37), o de Al-
tenburgo (art. 36), o de Thiiringe (an!. 34) o de Sach-
sen (art. 64), dao conta da tentativa de mandato. Ao 



eontrario o Code penal, o Codigo da Prussia (art. 34), 
os codigos de Hesse (art. 72), de Oldenburgo (art. 31), 
Lubeck (art. 32), o codigo do imperio allemao (art. 48), 
e ainda outros, consagram doutrina differente. Qual e 
entretanto a theoria mais rasoavel ? 

Se eu estivesse incumbido de discorrer de lege feren-
da, nao hesitaria um so momento em acceitar a doutrina 
da primeira ordem de autores e legislates. Mas nao te-
liho essa incumbeucia ; e como tal, limitando-me ao de 
lege lata, sou obrigado a dizer :—o nosso codigo nfio ad-
mittio a tentativa do mandato. Para isso seria mister que 
elle tivesse feito do ultimo utn crime autononio e inde-
pendente da acgao principal. 

Na tentativa do mandato, como ella e concebivel, 
comprehendem-se tres casos: 1." quando aquelle que 
quer induzir um outro a perpetrar um delicto, nao conse-
gue despertar nelle a intengao criminosa ; o mandatario 
nao se deixa mandar; 2." quando o mandato 6 bem sue-
cedido, so porque o mandatario chega a tomar a delibe-
rag&o de commetter o crime, mas nao chega a executal-o, 
nem mesmo a tental-o ; 3." quando o mandante enc.on-
tra um individuo amnino facturus (segundo a expres-
sao da L. 1 § 4 1). do servo corrupto), isto e, um indivi-
duo ja determinado ao crime, e que por isso nao p(5de 
mais ser induzidoa pratical-o. Nenhuma das trez hypo-
theses se acha positivada em nossa lei penal. v 

Mas do principio da impunidade do conatus o Codigo 
parece ter feito excepgoes, que alias confirmam a regra. 
Os arts. 90, 99 e 119 tratam de delictos que tem alguma 
semelhanga com a tentativa em qucstao. A provocagao 
por escriptos ou discursos e um delicto sui generis ; mas 
a lei nao altera a natureza dos factos, podendo apenas 
dar-lhes um maior ou menor valor jnridico ; e o facto da 
provocagao, conforme a sua energia, p6de assumir todos 
os caraeteres de um mandato. O contrario seria absur-
do, quao abiurdo e adrnittir, por exemplo, que o homem 
que por meio de um discurso na praga publica provoca 
outros a praticarem um assassinato, e ainda este imme-
diatamente se dando, nao tem responsabilidade crimi-
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tial. Os delictos, cuja provocagao e ameagada com pe-
nas pelos citados artigos, tem duas phases : a tentativa e 
a consumma?ao. Dado o caso que, pelo meio iudicado, 
um desses crimes se consummasse, qual seria a pena do 
provocador ? E' uma questao que fevanto ; nao e pre-
ciso explana-la. 

0 Codigo, repito, nao deu entrada a tentativa, de 
que se trata. Sera um bem ou um mal ? A resposta e 
difficil. Mas cabe aqui observar que alguns paizes, cujas 
leis penaes nao consagravam esse principio, acabaram por 
sentir a necessidade da cousa. Foi assim que a questao 
Duchdsne na Belgica deu lugar a lei de 7 de Julho de 
1875, e esta, por sua vez, occasionou o art. 49 a do Strqf-
gesetzbuch da Allemanha (1876). Ambas as disposic;5es 
punem o mencionado conatus. 

Ainda outros pontos do assumpto. A idea do rr.an-
dato e applieavel, em regra, a todos os delictos. Tem se 
procurado muitas vezes estebelecer excep<;5es tiradas da 
diversidade dos motivos. Mas o motivo da ac<jao e tao 
pouco decisivo, como o do mandato mesmo. A intengSo 
commutn pode repousar sobre motivos diversos. Nem 
mesmo os delictos de func^ao, os chamados crimes de 
responsabilidade, constituein legitimas excep(;5es, pois 
que, quanto a elles, o mandato se especialisa em peita ou 
suborno. 

0 chamado excessus mandati, que e tambem uma das 
questoes do nosso programnia, nao tem entretanto a im-
portancia que se lhe costuma dar. 0 que t'az illusao a 
tal respeito, e a analogia tomada das rela^oes juridico-
civis. Actualraente ha completo accordo em que, tam-
bem no mandato, como em todas as formas da criminali-
dade, nao se admitte a presumptio doll ; as regras geraes 
sobre a imputaqao penal, quer dolosa, quer culposa, dao a 
medida das soluQoes reclamadas. A responsabilidade do 
rnandante chega somente ate onde o crime do mandatario 
e urn producto do mandato. A determinaQao ou induzi-
mento de um e a ac<;ao crimiuosa do outro devem co-
brir-se como causa e effeito. 

Semelhantemente o ariependimento do jiiaa-idante-



Bem entendido :—nao e o arrependimento snbjecLivo, 
porem o objectivo, significado por factos. Nelle distin 
guem-se dous momentos :-—o mandato pode tornar-se sem 
eff'eito, ou porque o mandante extinguio a forga dos mo-
tivos, que determinavam o mandatario, ou porque elle 
oppoz-se directamente ao commettimento do delicto. No 
primeiro ponto de vista resolve-se todas as difficuldades, 
mantendo-se o principio : — a acgao punivel e imputavel 
ao mandante, quando ella e o resultado do mandato. Se 
elle recua em tempo, e nao obstante o mandatario executa 
o crime, ja fal-o por motivos autonomicamente proprios. 
Porem releva notar :—os motivos postos em j o g o pelo 
autor intellectual podem permanecer, mesmo depois que 
elle os procurou abolir. Por exemplo : A provocou o,ciu-
me de B, para induzi-lo a, ruatar C, e busca depois, mas 
ein vao, acalmar esse ciume. Pelo que toca aos obsta-
culos oppostos a realisa9ao do crime, nao ha duvida que 
elles podem ser efflcazes ou inefficazes, considerados em 
si mesinos, assim como podem vir cedo ou tarde. Quando 
a inefficacia ou a demora e attribuivel a culpa do man-
dante, nao lhe aproveita o seu arrependimento Na raes-
ma classe de obstaculos inefficazes ou tardios esta a de-
nuncia, que por ventura de o mandante & autoridade pu : 

blica, do delicto a commetter-se,. se por ella'nao se,.chega; 

aimpedi-lo. Ainda que isto - acontega por desleixo da 
autoridade, nao ha razao pata negar a'caiisalidade entre 
o mandato e a ac9ao criminSsa, e descobrir uma inter-
rup9ao dessa causalidade no desmando do funceionario. 
Nem mesmo tern ahi applica9ao o principio da compen-
sa9ao da culpa (19). Quanto ao arrependimento do au-
tor physico, e de facil comprehensao, segundo o exposto 
sobre o mandato mallogrado ou improficuo, que o man-
dante nao e responsavel, quando, tendo suscitado a in-
ten9ao do mal no espirito de um outro, este, antes de en-
trar no estadio da tentativa, abandona por si mesmo o pro-
jecto criminoso. Mas a cousa e bem diversa, quando o 

(19) Seliwarz—Commeular. . . .101. 



mandatario, depois de ja ter-se feito culpado de um ten 
tamen, reoua da cousumma§ao, que ainda lhe e possiveh 
Um tal recuaraento nada tem que ver com o mandante, o 
qual deve ser punido como reo de um conatus rhlin-
queudi, ao passo que o mandatario s6 tem de responder 
pelo que ha de objectivnniente criminoso no facto. Se 
porem o autor intellectual quiz por ventura niesmo que o 
delicto sd chegasse ao grau da tentativa, elle converte-
se entao n'um agent provocateur,—conceito que e estra-
11 ho ao nosso direito penal,—e p<5de ao muito coilside-
rar-se autor culposo de qualquer tnau resultado, attribui-
vel a imprudencia, 

A dialectica do mandato ou o sen desenvolvimento 
logico leva-nos mais adiante. Que influencia exercem 
entre si,—cost.uma se questional',— as relaqoes pessoaes 
do mandante, e do mandatario ? A resposta liao e du-
vidosa. Todas as circumstancias, que influem sobre a 
penalidade de uma determinada pessda, isto e, que tem 
um caracter subjectivo, nao podem affectar a penalidade 
de uma outrn. Circumstancias ao contrario, que trans-
formam o crime em um crime essencialmente diverso, e 
que possuem por conseguinte um caracter objectivo, de-
vem ser tomadas em consideraqao a respeito de todos os 
que cooperam sciente e conscienteinente' para o delicto. 
Esta doutrina, apparentemente simples, tem todavia dif-
ficuldades occultas, que se fazem valer, quando trata-se 
de examina la nos detalhes e de tragar a linha de sepa-
ragao entre circumstancias objectivas e subjectivas. Em 
todo o caso, permanece verdadeiro que o principio di-
rector, 11a esphera da penalidade, e o da ind)v'tdualisaf;ao, 
isto e, o principio, segundo o qual a existencia desta ou 
daquella especie de intenqao criminosa deve ser apre-
ciada indwidualmente em qualquer dos participes do cri-
me. E' a opiniao vigente de criminalistas notaveis, en-
tre estes o italiano Tolomei, o qual ainda observa que a 
escola juridica do seu paiz sempre rendeu homenaffem a 
semelhante intuicao (20). 

[20] Diriito e procedura penale—'330, 
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O mandato ainda comporta outros problemas, bem 
que de caracter puramente processual. Mas e inoppor-
tuno aqui discutil-os. Contento-me com a indicagao de 
alguns. Sirvam de exemplo a prescripgao e a flagrancia, 
quo, segundo as relagoes de influencia reciproca entre o 
mandante e o mandatario, podern dar nascimento a ques-
t5es de nao pouea inonta. Eu deixo as de lado ; pois 
que ellas, em sumtna, nao se acliam contidas na extensao 
da idea do mandato. 

Tanto quanto e compativel com um trabalho de tal 
natureza, o theina esta esgotado. So resta-me pois repe-
tir o que disse no principio :—a execugao pode ser m^, 
jiorem o methodo seguido eounico verdadeiro. 

Recife, 2 de Abril de 1882. 
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