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ILL."O E EX." SR. 

A comnziss5o a quem foi ordenada a Go honrosa incum- 
bencia, eomo importante e arduo trabalho da reviszo, ou antes 
confecqZo do pmjeeto de urn novo eodigo penal, concluiu, wmo 
v. ex." veri do exemplar que acompanha este officio, a sua vas- 
tissima tarefa, que por seu object0 n5o st5 attrahe a attencso, 
como captiva tambem o espirito por a sua immensa importan- 
cia. 

Se das msos do hom~m, mesmo em cousas de muito infe - 
rior momento, poueas seriio as que gossamsair completamente 
acabadas, o que n8o acontexera em uma obra de sclencia com 
t5o variadas e multiplicBdas reIaq6es, nGo havendo braw al- 
gum dos conheeimenbs humanos que n8o possa e deva for- 
news-If@ elemeentos? 

Para a feitura de urn codigo penal perfeito, quem se po- 
deri  julgar conscienciosamente habilitado? 

Trabalho d'esta natureza requer urn espirito verdadeira- 
mente extraordinario, e, para assim dizer, maravilhoso. Quem 
se limitar a uma sB ordem de conhecimentos, nZo pbde encher 
o vasto e sariado quadro de um codigo penal- Scie~lcia da na- 
&reza, sciencia do espirito, physiologia das paixfies, philoso- 
phia do direito, da religiso e da historia, conhecimento da forqa 
q& nos liga aos nossos colltemporaneos e aos nossos proge- 
nitores pelo sangue, pelas influencias moraes, religiosas e so- 
ciaes; consideraq'io e respeito pelo elevado sentimento de in- 
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d~penden~ia  e nacioilalidade s e a  viola$io da etl~nodicca, justo 
disccrnimento de quaes podem e devem scr as garantias do 
accilsado, e as &a sociedade, da l~umanldade e da justica, tudo 
se encadeh, prende e liga na penalogia variavel eonforme os 
tempos, os logares c as instituiefies, permaneeendo porem no 
meio d'esta instabilidade c d'este morimetlto das gera~Ges, o 
homem e as leis eternas tle perfectibilidade impostas li huma- 
nidade sempre em progressive dcsenvolvimento, seguindo a 
ordem natural das idhas confo~me as leis e as nceessidadcs do 
esppirilo. 

0 legislador penal respirando o ar do sen seculo, nZo pdde 
comtudo faaer tabua rasa sobrc todo o passado; porquc tcndo 
de consultar a tiistoria, inslruir-sc nas tradicBcs, preeisa tam- 
bem eonliecer os habitos, inleresscs, usos e as vcrdadeiras 
necessidades da sua epoclla; e sem confundir os factos de eir- 
cumstancia com os ordinaries, recor~bece que a penalogia scri  
sempre incompleta; porque sempre aritiga e sempre nova, de- 
\.era constantemenl? sei' racional e moralmenie progressiva. 

-4 lei penal partindo da regi3o pura e serena da verdade, 
[em de acompanhar a civilisa@o e profundar as rovolu~Bcs 
que no mundo material 16cm mudado as condi~fies das antigas 
sociedades; novas necessidades, noros faetos, novas leis. 

Quem nZo conhece que as novas descohertns das sciencias 
physicas e naturaes them produzido nas soeiedades urn novo 
modo de  ser? 

Quem d o  sabe que as moclificac6es naluraes ou acciden- 
taes na conGgura~Io do solo, que a natureza do clima, a cul- 
tura e crea@o de plantas e de animaes uteis ou prejudiciaes, 
que finalmente o cstudo, o conhecintento e dcsenvolvimento 
de noras condic6es physicas, cxcrccm sobre o destino dos po- 
vos, scus habitos, scus intcrcsscs, suas neccssidadcs, suas lcis 
a mais impcriosa influcnia? 

A cste'respeito l~ermitta-me v. cu." que aqui transcreva o 
que eu ja em 18k3, pcnaava c eserevi no mcu flpusculo A Be- 
cista,, a pag. 57: ~~2scicncla c conbecimento pratico do direito 
c e  n3o sd positive, mas tamhem philosophico. N$o ha sciencia 
R que n&o tenha com cllc relac6cs. Q homm. . .15. . . o een- 
u tro de todas as foreas e dc t d a s  as vidas do globo; todos os 
cseres crcados est5o a elle v;;Ilcnlados. Tudo em a natureza 
ase encadeia, e a historia da humanidade esta intimanlente li- 
a gada corn a historia do globo, quer se considcre o homem em 
n si mesmo e ell1 sua rclaezo corn o universo, ou como espeeie, 
a c ae considere na successso da slra vida, e nas diversas ;ls.hes 
(<do seu desenvolvirnento~. 0 hornem tern uma constarlte e 
permanentenecessidade de l~armonisar analureza exterior corn 
as leis da sua propria canserraclao, dc melhcuar o dinla, aper- 
f e i p r  a s d o  e as producf2ies. 

Esla verdade tio evidente e tZo universalmente aceiltinXo 
precis& dc demonsira@o; mas quando algu'em d'e,lL preci- 
sasse, ahi cst3o dcsgra~adam6nte os hetos que levam a per- 
suasso 30 esl~irito? a G O I ~ V ~ C G % O  5 raszo, a tristeza alma, s a 
mais pungenie dor ao coraczo. D'onde proeedem essas into- 
xica~Bcs paludosas, esses cretbismos; esses baslardeamentos, 
finaimenle essas degencra~6cs do typo primitive .e normal da 
espeeie huinana? 

Dizia Leibnitz, o espirito mnais uniq:el-sal dos tempos mo- 
,demos, p e  era preciso ter eomn indubitavel, que as proprias 
leis do ~novirnento e as revoluc6es dos corpos scrvcrn i s  leis 
da justiw e de policia, que se of~scrvam eertamcnte o melhor 
possivel no goverrlo dos espiritos, isto e, das almas intelligcn- 
tes quc eniranl em sociedade com elle, compondo uma espc- 
cie dc cidade da qua1 olle 15 o monarclia. 

h sciencia porkm, em materia de penas, 11b vnc buscar as 
.siras inspiracbes i phantastica, apaixonada e tenehrosa politica 
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dorniilada, a prelexto de, progresso, de um insaciavel dcsejo 
de tudo lnudar e innoval., mas que csteril vire e morrc sen1 
deixar, ncm ainda em pcrspcctiva, algulna nova ordem moral, 
cconoinica ou social; nHo sc cxtasia na prcsenca dos ouropeis 
da eloqucncia parlamentar; nxophantasia uma sociedadeideal; 
conhece que a sua obra para ser exequivel e uma realidade 
dcve fundar-se na justi~a universal, e seradeqnada ao tempo e 
espaco a y e  tem de applicar-se; procura-as na nioraliclade, 
na philosophia, na jusli~a, na harmonia dos seus principios 
corn a consciencia da humaniclade conhecida pela historia, na 
ordem social, no desenvolvimer~to das leis e foreas da natu- 
reza. 

Com um fim mais elevado e geral, consiclera o homem em 
suas diflerentes relacloes coma sociedade, corn a familia e comos 
oulros i~rilivicluos; concilia as ideas e as necessidadesnuvas com 
os principios eternos; faz respeitar o principio da religiosidade, 
e as his da ordem, da libe-dade de consciencia e de culto; 
sancciona as leis de salubridade publica e das subsistencias; 
procun apredar no jogo das paix6es, dos scntirnentos e das 
idcas os actos externos da livre actiridade quepodcn~ pertur- 
bar, alterar ou prejudicar tanio o estado, co~no a integridadc 
physica e moral do Bomem, seu capil.al material e moral, sua 
liberdade, honra e dignidade; mantem o justo equilibria enlre 
a sociedade e o individuo; e i: finalmente a justie puhlica sem 
a qua1 a relacso doe horuens entr'e si, que implica as eondic6es 
quc asseguram a cada um o seu dircito, seria urna chimera. 

Ningucm ignora quc.de todas as ncccssidades da vida so- 
cial a mais irnperiosa 6 a da seguranca da vida civil, fim pri- 
mario e csscrlcial do estado da socicdarle; porquc scm clla o 
homem partilllaria a concli~3o commum da animalidade, e li- 
caria sujeilo a fodos os actos de violencia e de fraude, de ini- 
quidade e de rnor'te; em que a activiclade e o exercicio pliysico 

c jntcllectml, o desenvolvimento do espirito, das sciencias e 
artes, da riqucza c industria, tudo finalmente ficaria esposto 
5 merc6 do ferino egoismo e da forca bruta. 
2 be111 sabido yoe a imn~oralidade de urn povo cjuzcndo nlo 

reprirnida convenicnternente, march, eomo a gravivi(a~Zo, corn 
urna ligeireza accclcrada, cm rasJo composta da distancia; mas 
n5o 6 tambem ignorado que o mclhor l-ucio dc fazcr cvitar os 
excessos e abusos que produxern o desequilibrio social pela 
violapHo do direilo, 6 fazer respeilar os elementos racionaes, 
politicos e moraes, e o sen legilimo exercicio; porqae nio se 
pbde obler facilmente dos homens ohcdiencia e concurso a pro1 
das institui~5cs, scn%~ yor urna prudente e justa equiponde- 
rancia cntre 0s deveres que se lbes impzem, e as faculdades 
que se lhes deixarn; toda a r~ecessidade com~~rimida aspira a 
exagerar-sc, e reage contra o que a opprime; urna ac~5o chama 
urna reaeyZo, porcIue n3o se pbde annullar a aclividade, do ser 
pensante. 

Como reput.0 n2o haver nada mais estreitamente Iigado 
Lam urna boa organisaeao go~ernanlental de urn paiz, do quc 
a organisapfio da justica penal. reprimind? por jnteresse social 
e de ordem publica os bclos qualificados crimes pela lei, le- 
nho-me demorado, lalvez mais do qoe devBra, em expor a 

quasi insupera vel dificuldacle, e a maxima importancia da con- 
f ~ c @ d  de urn codigo pe,nal,' e o quanto elle p6de influir sobre 
o bem cstar da sociedade e a do~ura dos costumes de urn povo, 
a quC 0 nosso e naturalmente propenso; porque n5o faltari 
quem (altdncter cero fulszmz. rsse dim) suppanlla que, havendo 
tantos cocligos penaes modernos, seria cowa facil coordenar 
am consarcinado com excerptos de todos clles, apropdando-se 
urn cclec~icopla,ninto sem iilba, ncm pensamento proprio, scm 
doutrina ncm unidads systcmatica, mino se cada codigo penal 
nlo dcva ter para formar urn todo, cujas partes se liguern por 



tnternas c racionacs reIacGes, ma cconomia c sua eur j tlrmia. 
c pennitta-sc-me que diga sua idiosyncrasia. 

B commissZo nBo adopt011 um similhante matlo de procc- 
der, procurou elevar-se, quanlo llre foi possivel, AqueIlc grau 
de potencia especulatica a p e  com suas poucas forras pMc 
chegar, e buscou beber na fontc pura da scicncia e do direito 
cosmopolita; solicitou os juizos c parcccres dos homens mais 
doubs e competentes quc t5o digoa como generosamente cor- 
rcspmderam ao convitc, como sc v6 dos documentos qoe 
acompaaham o relatorio, distingoinclo-se sernpre entre todos 
o incansale1 e nunca assis louvado e eminer~te criminalisba, 
que honra a epocha em que vivemos, u sr. consellreiro Bon- 
neville de hhrsangg; e nSo acerlou indica~20 ou dlsposi~ao 
alguma sen20 depois de ter sido com circumspcq%o aferida 
ou modificada pelo estadcl actual da sciencia nos dirersos ra- 
mos do saber h m m ,  p e  podiam servir, entre outras COB- 

dicSies, de elemenfos ao seu trabalho. 
A convieyBo ser8 facil ao que se quizer dar 6 leltura rcflc- 

etida d'este project0 do codigo penal, combinar as suas d~spo- 
siraes e as comparar tom as ras6ccs pondcradas no relatorio, 
que e, para assirn o dizer, a exegesc natural, logica c exo- 
tcrica do seu pensamcnto. 

Na escolha c proporC3o das pcnaga cornmiss20 empregou 
.o maior cuidado, mas a sua cscala diflicultosamcntc scria de 
tal fdrma graduada, quc alquando sc nlo scntisse a insuffi- 
ciencia na exacta correla~50 da pena com ainfrac~zo; uma tal 
equas5o s6mente podera ser resolvida pelas quantidades e va- 
]ores das circumstancis aggravantes ou attenuantes pelonovo 
systema proposto, clue faz dependente a aprecia~5o da propor- 
~ 5 o  da pena da aprecia~zo do grau de moralidade do indivi- 
duo, quanto i sua imputabiiidade e culpabilidade. 

h con~mislao t5o limitada cm numcro como cm rccursos, 

mas rccta em suas inten~6es e racional cm sew designios, em- 
pregou todos os mcios dcquc p8dc dispor para que o seu tra- 
balho fosse o lnais complcto possivel; a nada se poupoll para 
obter este fim, e se o n5o alcancou, se elle nZo corresponde 
ao seu desejo e esperanca, sirva para relevar os seus defcitos 
a boa, forte e diligente vontade de bem servir o sen rei, a sua 
patria e a causa da justi~a c da humanidade. 

Aprovcito csta occasiZo para agradeccr a v. ex." e ao sr. 
ministro do reino, marqucz de LoulB, a parte clue tomwam 
em propor a beneficentissima e esponlanea approvat$io 60 
mais illus!,rado, muito amado, geueroso e melhor dos sobera- 
nos, El-Rei o Senhor D. Pedro V, que sera seulpre de perma- 
nente saudade e gloriosa memoria, as condecoray6es dadas 
aosmui sabios e distiuclos jurisconsultos estrangeiros lenlbra- 
dos, em meu officio de 18 de junho de 1860, ao illustre ante- 
cespl; de v. ex." Gracas assim conferidas a tZio distinctos ca- 
racteres l~niversavelmente considerados e respeitados pelo 
bem que com scus trabalhos c escriptos t6cm fcito a humani- 
dade, sBo nfo s6 urn reconhccimcnto dcvido ao scu clcvado 
merecimento, como muito auclorisam o soberano que as faz 
e bonram os dignos ministros que as propaem. 

Agora, pedirido a v. ex." que me releve, lembrarei mais 
algumas pessoas nacionaes que talnbem por igual motivo me- 
reeem ser aqui por mim nomeadas; s5o oa srs.: 

Conselheiro Jose Edw~rdo dc &IagalhJes Coutinho, dire- 
clor geral da instruc@o publica e socio da academia real das 
sciencias. 

Abel Maria Dias Jord50, doutor cm nlcdicina pcla facul- 
dade de Paris c mcmbro dc varias socicdadcs scientificas. 

Cactano Maria Ferreira da Silva HeiAo, medico honorario 
da real camara, commendailor da ordem de Cllristo e socio ila 
academia. 



Josc Anton10 dc Aranlcs Pcdroso, soc~o 11a acadcmia e dc 
outras soaedades scientificas. 

Entre os estrangeiros, os srs. : 
Luiz Bosselini, professor exirnio aa faculdade de direito 

dc Modcna. 
Carlos Le~ila, professor na urliversidade de Gicsscn on 

Gran-Ducado de Hesse Darmstadt. 
Hcrrnann Schlctter, professor na dc Lcipzig, em Saxe. 
Julius J>evila, advogado consultor da embaixada de Aus- 

tria cm Fran~a .  
Luiz Arnaldo Ronne~ille de Marsana, adtogado na rda- 

CIO d e Paris. 
A eornmiss%o, tendo na mais subida eonsidera$io o haver 

recebtdo a sua lronrosa nomeas20 do muito amado e de glo- 
iiosa memoria o Senhor D. Pcdro V, havcndo-sc com rcs- 
peilo ao grande cuidado que Ihe merecia o ver eonsignados 
no codigo pcnal os principios ctcrnos da natureza, da justip 
e da hu~nanidade, e ao desejo que manifestava de ver, o rnais 
brcvc possivcl, concluido cste trabalho, cntcndc quc o scu ti- 
lulo deleria ser -Codigo penal de ll. Pedro 8. 

Na mans50 dos justos rcccba o bcmfcitor dos homcns cstc 
tributo de jiislica, de gratid2o e de saudade. 

Dcus guardc a v. Lisboa, 7 dc dezcmbro dc 1861. 
Ill."" e ex."'" sr. ministro e seeretarlo d'estado dos nego- 

cios eeclesiasticos e de justi~a. 

CODIGO PENAL 

TITULO PRELIMINAR 

CAPITIJLO I 

DA APPLICA$~O E DOS EFFEITOS n A  LEI PENAL 

S E C ~ ~ O  

QUANTO A0 TEMPO 

ARTIGO L 

A lei penal sb comprchcndc os factos praticados depois da 
sua publicac50, salvas as cxecpcSocs scguintcs: 

I.a Se ao tempo da publicaC50 algucm esliver processado 
por facto que, apesar de mcriminado pela lei antiga, o n8o se~a  
pela nova, nenlruma pena sera applicada. . 2." Se na lei nova o facto incriminado for punido eom pena 
mais leve, seri esta applicada. 

Havcndo j i  condemna~iio em qualquer dos casos, uma de- 
darae5o do tribunal, que Liver proferido a ultima sentcnca, 
B z . _,.^_ - 1 1 . 



QUANTO A 0  LOGAR E AS PESSOAS 

ARTIGO 2 

A Ici penal @ applicavcl, qualqucr que seja a naeionalidade 
do delinquente, a todos os inclividuos que, em territorio por- 
tuguez, praticarem factos por ella incriminados. 

S5o para esle effeito considerados iambem territorio por- 
tuguez : 

1 .O 0s portos ou mares territoriaes portuguezes. 
3.' 0 s  navios portuguezes em mar alto. 
3.' 0s navios dc guerra portuguezes em porto estran- 

geiro. 
4..O 0 s  navios mercantes portuguezes em porto ou mar ter- 

ritorial estrangeiro, mas S6 quanto as infrac~6es de servi~o ou 
disciplina puramente inler~or, e aos crimes ou delictos com- 
mettidos abordo entre gente da equipagem shmentc, scInpcr- 
turbar a tranquillidade do porto. 

8." 0 s  navios estrangeiros mercantes em porto ou mar ter- 
ritorial portuguc~, salvo quanto b infracc6es de servlco ou 
disciplina puramente interior, e aos crimes ou delictos corii- 
mettidos a bordo entre gente da equipagem sdmente, sem per- 
turbar a tranquillidade do porto. 

5 unico. S5o considerados mares terriloriaes os adjacentes 
a terrltorio portuguez em tanta distancia, quantapodkr alcanear 
o maior tiro de canhzo. 

ARTlCO 3 

NBo 6 derogado pelo artigo 2 . O  o dircito consuctudinario, 
reconhecido e confirmado pelo decreto de 29 de dezembro 
de 1848, e em virtude do qua1 os chins, commettendo cri- 
mes ou delictos em 3iacau, sZio cntrcgucs 5s auetoridades do 
celeste imperio para serem punidos. 

$ tambem applicavel a lei penal a todos os p~rtuguezes 
que em paiz estrangeiro cormnetterem crimes ou deliclos pu- 
nidm pol- ella, senclo encontrados em Portugal, ou obtendo-se 
a sua extradi~lao, sc n5o livcrcm siclo prlniclos n'cssc paiz. 

1 

Ficam sal17as as disposi$5es dos trataclos. 

ARTIGO 6 

A lei reconheee o principio da exlradicZio do estrangeiro 
existente em Porlu ccusado oucondemnado em paiz estran- 
geiro por crime ou 9 de icto n'elle commettido; c independcn- 
temente de tratado, auctorisa a sua entrega ao respeciivo go- 
verno, sendo por este solicitada. 

5 unico. NZo arlinittc por6m cxt1.adi~30: . 
1 Em matcria politica ou religiosa; 

3 . O  Nos casos em que por direito portuguez estaria pre- 
scripto o direito de ac@o ou de execu~3o da pena, se o facto 
fosse praticado em Portugal; 

3.' K5o sendo o facto qualificado crime ou dclicto pela lei 
portugueza. 

ART1 GO 7 

A ertradicso podera ser concedida por decreto, e sempre 
sob condi~50 dc r13o scr o rcclamado julgado, nempuni~lo por 
outro facto, que ngo seja o que expressamente constituir o fun- 
damento do pedido, pormaior connex2o que entre elles haja. 

$ 1 .' Solicitada a extradi~so do mesmo indisiduo por mais 
tie unl cstado em rasso de factos successhramente cornmctti- 



dos cm seus territorjos, podcra scr concedrda por dea'elo ao 
que primeiro a pedir, s l i o  sendo outro a patria do rcclam3- 
do, on sendo mais grave o facto praticado em algun~ cl'elles. 

$ %"stando o reclamado em process0 ou cumprindo peria 
por crime ou delieto commcltido em Portugal, nZo tera logar 
a exlradi@o, no primciro caso, scm tcr sido absoltido ou sem 
cumprir a pena se for condemnado, e no segundo, sem tes 
cumprido a pena. 

CAPITULO 11 

ARTlGO 8 " 

Todo o individuo e obrigado a prevenir e impedir os cri- 
mcs e delictos, a cooperar para a sua prova, a concorrer para 
o scu descobrimcnto c de seas agentes, e a n3o fazer cousa 
que favore~a, auxilie oucontribua para a sua impunidade, sob 
pena de ser considerado adherente. 

§ unico. A Ici s6 admitlc cxccp@o a csfe principio de or- 
dem publica nos casos por ella especialmente previstos. 

CAPITULO ,111 

DA INTERPRETS@O DA LEI PENAI 

ARTlGO 9 O 

R o  e admissivel interpreta~20 estensiva ou rcstrictiva para 
qualifiear qualquer facto como crime, delicto ou contravenc30, 
on para 111c applicar a pena correspondente. E indispensavel 
no prjmeiro caso, que se verifiquem precisamente os elemen- 
tos que a lei considera constitutivos da incrimina~Zo; c no se- 
gundo, que a pena seja a cxprcssamente imposta pela lei. 

N%o sao comprehendidas n'pste cod~go: 
1." As infraqloes meramente militares; 
2.O As punidas por lei especial, nso derogada expressa- 

menfc, salvo sendo n'cllc incdmk~adas. 
3 unico. Sgo infraq6es meramente militares as que, offen- 

.dendo directamente a disciplina do exercito ou da marinha, 
s3o punidas pela lei militar corno viola$o de  dever esclusiva- 
menlc m~lilar, sendo commettidas por militares ou pessoas 
pertencentes ao exercito ou A marinba. 

D.4S DIVRRSAS FAPECJHS DE I N F R . ~ C ~ ~ E S  D.4 LEI PEYAL 

ARTIGO 11 

A lei penal divide todas as infracq6es, segundo a sua p a -  
vidade, em tres classes: 

1 ." Crimes; 
2.= Delictos; 
3.a Conlraven@jes. 
A cada uma d'ellascorrespondem penas especiaes em har- 

monia com a sua uatureza, as quaes v3o designadas naparte n 
do livro r 



LIVRO I 

CAYITULO I 

ARTIGO 4'2 O 

Crime ou delicto e a viola$lao imputavel e culposa do de- 
ver, punida pcla lei. 

ARTIGO 13.' 

Contravenc30 6 a viola~Iao imputavcl, airidaque n3o culpo- 
53, do dever, punida por lei ou regulamento. 

.4RTIGO 14.O 

Toda a infracc'io e indivi~ivcl;~ o complex0 dos seus ele- 
mentos eonstitue a sua unidade. 

rerszo cm resolue20 dctcrminada dc commetter a ir~fracczo, 
, nzo est3o sujcitos 6 accIo da lei penal. 

ARTIGO 16 

A crildnalidade comprehendea violac'ic da lei penal desde 
a tcntativa at@. aocrimc oudclicto fr~~slrado ou consummado; 
' e n'alguns casos a resoluc20 determinada dc commetter a in- 
frac~ao, manifestada por aclos exlernos, e os actos preparato- 
1-10s. 

ARTlGO 17 

,4 resolu~3o determinada de cornmetter o crime ou deli- 
cto, ainda mesmo manifcstada por actos extcrnos, sd 6 puni- 
vel quando estes por si constifuirem uma hfrzccZo. 

Slao actos preparatorios quaesquer actos cxternos condu- 
ccntcs a facilitar ou preparar a execu~lo do crime ou delicto, 
emquanto n5o rhegarem a ser empregados por f6rnla tal quc 
couslituam comeco de execu~so. 

$ unico. 0 s  limitcs quc scparam os actos prcparatorios do 
comeco de execucIo s6 podem ser deterrninados em especial 
pela naturcca particular de wcla crur~c ou deliclo. 

ARTIGO 19.0 

0 s  actos preparatorios somcntc sio punidos, rjuando por 
si constiluir~m uma infrac~Ho. 

0 s  actos internos desde a simples cogita@o ate a sua lrans- 
fonnacZio cin dcscjo, a sua fixa~go cm projccto c a sua con- 



D.4 TEKT.4TIYA2 DO Cl31ME OU DELICTO FnUSTRADO 
OU CONSUAiPdDO 

8: ientaiiva ou attcntado cpalr~uer acto externo que, pela 
sua relacso direcia corn o facto punirel, eonstituir comeco dc 
exccu$2o. 

AKTlGO 2 1 . O  

A tentativa s6 e pnnivel quando a execrt@o ti\-er sido sus- 
pensa por circumstancia independente da vontade do agente. 

-4 suspens2n da e\ecucZo presume-se sempre fillra da Ion- 
tade d'este, saiva a prola em contrario. 

5 unico. A tentalila n5o 15 punivel nos delictos, ~31\0 
qirando a lei expretsamente o declara, nern nas contnven- 
@es. 

ARTIGO 'L.? 

Ha crime on delrcto frnlslrado quando, kudo ci agenkpra- 
gicado todos os actos nu ineios de exccuq30, c cxigindo a Ici 
para a sua consummaC2o un~determinado resultado, eilc nib 
cliegar a veriticar-se por circumstancia indeperidente da yon- 
lade do agente. 

A circomjtancin impeditiva da consummac8o prcsumc-se 
serripre ii~depeader~te da \ orllialle d'este, saha a prox7a ein curr- 
lrario. 

5 unico. Nas co~~li-avcnc8e.s n2o i: punivel o facto frustradn 

AATfCU 23.O 

Sera0 sempre eonsi~eradns iodepenclcnies da vonlade do 
aqcote: 

1 .O 0 crnpregn? 1101 wro ou falta deatten~zo, de msim in- 

efficakes que tiverjnlgado c&cazcs; salvo sendo ahsohltamcnta 
inefficazes. 

2 . O  0 emprego, em pultidade insuniciente, de meios eE- 
eazea, ou o mau emprcgo d'csscs mcios. 

3." A impossibilidade de obter o resultado, ou de conse- 
g u i  o fim a que se dirigir, apesar do culprego dos mcios de 
execucb. 

ARTIGO 

Ha crin!c, deliclo ou contrarcngio consummada quando o 
facto reurlir todos os elementos constitutivos da infrac~50. 

5 unico. Sso ele~ncntos constitutivos da infrac@o todas as 
condi~$es que a lei expressamente exigc para a cxistcncia 
d'esta. 

ARTIGO P 5 . O  

E indifferente, para sc julgar consummada a infraqlo, que 
o agente tetrha empregado todos ou s6 alguns dosmios para 
isso deslmados: realisado o faclo fica ella consummada. 

DA CHIMINALIDADE EM RELAGIO A 0  AGENTE 

AKTIGO 96 

S6 o homem pode ser agente responsavel; a responsabi- 
lidade de qualqucr infrac~so 6 individual; e n'aquclla em 
que tomarem parte ~nembros de quaesquer eorpora@es, so- 
ciedadcs, -oo asocia~6es, r e c h  excluivamcntc sobre carla 
urn dos quc participarem no facto, salvo o direito de disso- 
l u ~ l o  p e  compita ao governo nos termos da lei. 

8 unico. A palavra agentc compr.ebende o Biolador da lci 
penal, ou a infrac~so consista em ac@o 011 em ornis80. 



ARTIGO 57 ' 

A criminalidade em relaRo ao agente, nos crimes e deli- 
ctos, deriva-se da reunilo da imputabilidade e da culpabili- 
dade; nas contraven~6es nasce da simples imputabilidade. 

ARTIGO 28 

Ha imputabilidade, praticando dsgente o facb corn intel- 
ligencia e liberdade. 

ARTIGO 89.' 

.4 culpabilidade existe havendo no agente inten~lo crimi- 
nosa, ou culpa, ou ambas conjuntamente. 

ARTIGO 30 

A intenylo criminosa consiste na vontade determinada de 
commetter o crime ou delicto; e, dado o facto material, pre- 
sume-se, sa l~a  a prova em contrario. 

Cessa esta presump~lao : 
1.' ?a tentativa; 
2." Nos casos manifestamentepraticados sem imputabili- 

dade ou por simples cullpa. 

ARTIGO 31 

A inten~lao conveytc-se em premedita~lao, quando a resolu- 
 lo de courmettcr o crime ou delicto tiver sido reflectida e 
meditada pelo agente antes da execuylo. 

ARTIGO 32 

0 resultado e consqucncias do facto sZo senlpre imputa- 

veis a0 agrnte, e punivejs, aindaque a inten~lo se n%o trnha 
exclusiva e determinadamente dirigido A sua produc~lo, uma 
vez que sejam certas, provaveis, ou ainda s~mpleqmente pos- 
sivels. 

ARTlGO 33 

&go destroeg nem excluem a intenC2o criminosa: 
1 ." A ignorancia da lei penal. 
2." A illus50 sobre a criminalidade do facto: 
3." 0 erro sobre a pessoa ou cousa a que se dirigir o crime 

ou delicto. 
4." A persuaslo pessoal da legitimidade do fim ou dos mo- 

tivos que deter&aram a fa&. 
5 . O  0 consentitqento do offendido, salvos.os casos especi- 

ficados na Iei. 
illas se ern consequencia do erro a criminalidade se ag- 

I gravar, esta maior gravidade nlo ser5 imputada ao agente 
para a aggrava~5o da pena. 

DA CULPA 

ARTIGO 34 

-Ha culpa quando o indi~jduo, sem intenqlao criminosa, pra- 
ticar ou omittir uma acclo, de quc rcsulte viola@o punivel do 
dever, que teria sido prevenida ou evitada por urna altenG%o 
011 reflex20 orcliharia. 

ARTIGO 33.4 

A-gravidade da culpa, em geral, rsta na raslo directa do 
conhecimento que o agente dcvia ter aa natureza e consequen- 
cias do facto, e na raslo inversa da reflex20 e precaucloes que, 
devendo on podendo, deixou de empregar para as prevenir 
ou evitar. 



ARTIGO 36.O 

Em cspccial a gravidade da culpa B maior : 
1 ." Quando o individuo, ape& de rcconhecer o perigo da 

sua ac@o ou omissiio, a tiver praticado por imprudencia. 
2.' Quando esse perigo for tlao grande, q&e a menor alten- 

$30 seria bastante para o descobrir ou reconhecer. 
3." Quando o individuo, em ras3o de setls eonhecimentos 

ou de quaesquer outras circurnstancias, tiver podido conhecer 
e prevenir as consequencias do facto. 

4.' Quando, em raslao do seu estado ou profisslao, forobri- 
gado a prestar atten~zo, ou tomar precaupfies especiaes, que 
deviarn in1pd.i-lo da praticar o facto. 

A gravidade da culpa B menor: 
1 ." Quando o resultado do facto G o  tiver sidoprevisto, se- 

nZo corno deito possivel, mas fdra do commum ou inverosimil. 
2."- Quando o individuo, por fraqueza de espirito ou por 

qualquer affecgo moral, n3o tiver facilmente podido descobrir 
a extens30 do perigo do facto. 

3." Quando o facto for eonsequencia de resoluG30 subita do 
~ndividuo, for~ada por circumstancias imperiosas, que Ihe nlao 
sejam imputavris. 

&."euando for praticado pel0 individuo no cxereicio de 
suas funcpaes, por excess0 de zklo no cumprlmento do seu 
dever. 

ARTIGO 38 ' 

A culpa sd 6 punivel nos casos expressamente declarados 
na lei; e n'csses mesnlos s6 havendo faclo consumma&. 

$ unico. applicavel A culpa o disposto no artigo 33.O 

ARTIGO 39.0 

Quando urn facto, devendo, na intenpgo do agente, dar 
certo resultado, produzir outro differente, mais grave, posi- 
tivarnente excluido por ella, ser-lhe-ha imputado corno inten- 
cional, quanto ao resultado a qae o destinava, e corno simples- 
mente culposo, quanto ao resultado realmente prod~uido, se 
n'este caw @r ppuivel a wlpa ; salvo sempre o clisposto no ar- 
tigo 34." 

em relac30 a sua duracj;o B instantanea ou sim- 
hi*s pemanente ou successjva, habi tar ju  c& 
I 

5 4.' E jnstantanea ou simples, consistindo em faclo que 
uma vez praticado, cessa no mesrno instante sem se pro1ong;tr. 

5 2.' E continua, permanente ou successiva, consistlndo 
em faeto qne, uma vez praticado, 6 ainda susceptive1 de se 
polangarsemprc ~dcntico, durante mais ou menos tempo, por 
-& a'& interrompida de factos punivels. 

S'gL habitual ou collectiva, quando a sua existencia de- 
pv*.r weneialmente da repet1550 de certo numero de factos 
11. r k ? m  genero, que denotrm no agente terulenrla pt'fnla- 
mi- m a 1  . 



DA PLCRALIDADE DE INFRAC$~ES 

ARTIGO 40.O 

A criminalidade de urn facto pcjlle eomprelrender mais de 
ulna infracczo, o que se verifica oa accwnrrla~$o on concurso, 
e na mnnex30. 

$ unico. Alem dos effeitos especiaes da connes20 sobre @ 

competencia e process0 crjnlinal nos termos do codlgo do pro- 
cess& tanto ella, como a accumula~Io, tbem For effe~to aggra- 
var a c;rimnalidade do ,fact0 nos termos do cap~tulo Y ~ I .  

ARTIGO 6:" 

A"accumula@o nu concurso de infrae~Geu tern logar: 
1." Praticaido o agente por urn s6 e rnesmo facto differen- 

tes violafies da lei punidas corn diversas penas; 
2.' PraCieando diversos factos, cada urn dos quaes consti- 

tua por si uma infracgo. 
$j un~co. NIo p6de ser eontada pars o effeito da accumu- 

la$& a infracczo a respeito cla qua1 estirer prescripto o direito 
de accgo. 

ARTIGO 42 

A criminalidade da accurnula6:lao pode ser mais ou menos 
grave, seg~lndo for das mamas infrac~8es, de infrac~loes da 
mesma nu de dilferente nalureza, o que os tribunaes atten- 
derZio na graduacLo da pena. 

AXTlbO 53 

A connex;io de infrac~8es eaiste, quando entre varias in- 
frac~Iaes cornmetti(las IJor urn so agente, nu por agentes diffe- 

rentes, houver ilrr~a rela@o ou connexiio we ligue logicamente 
a existencia de nma a das outras. 

3 unieo. Esla relaczo, que pirde provir ile diversas caosas, 
e ser rnais ou menos directa, $ex& devidame~ite determinada 
e apreciada pelos tribunaes eln presen!:a cias circumstancias 
especiaes. 

Iia pluraIidade dc agentcs, quando na m c s m  infra~c10 
participam divcrsas pessoas. A crirninalldade n'esti: c a w  varia 
segundo essa parlie~pal;%o for prinr,ipal, seenndaria ou de rim- 
~ t i z z :  adhefencia. 

ARTIGO 63 

0 s  ageraes de participa@o pprincirtal s20 ioartorcs, os de 
participa@o secclndaria c?implices, e os de simples aclherencia 
n!Yhelan6~. 

ARTLGO 46 
Sao ao~lores - 
4 .a 0s iadivlduos p ~ ~ e  direclamente resolvenl e etecutatn 

rj fdcio 
3." 0s qne, r ~ s n h ~ n d o  a e~crlc2o clo farto, o n5o e\eeufarn 

direita e immediatarn~nte, rnah proxrocam e d~term~narn ou- 
lros a executa-lo por dadiva, proniesza. ampa(;,, violencia, 
abuso de  auetoridade ou poder, erro caitsado no seu cspinto 



par qnaesquer meios fraudulentos, direct20 ou conselho acorn- 
pantlado de instrur~5es sobre o modo da esecu$Lo, ou cnlfinl 
pela pror oca~so dirocta c determinada, verbal. escripta oa im- 
pressa. 

3.e 0s clue krectamente exemtam o facts. 
4.' 0 s  que antes ou durante a execuCIo prcparam 011 for- 

ilecenl instrumentos, ou quaesqucr meios, seln os quaes n8o 
poder~a praticar-se o facto. 

4RT1GO L7 

.No caso do n." 2 . V o  artigo antecedente o excess0 do exe- 
'otor, e os factos acc~ssorios, que forem conseqoancias neces- 
sarias da ac~no princ.ipa1, seAo imputaveis ao provocador ou 
mandante, se devesse ter previsto o',escesso romo consequen- 
cia provaval do maodato, ou eor~l~ecido ser riecessario recorrer 
aqueiies meios, ou serem inevitaveis aqgellas consequelicias. 

5 1.0 Se o mandante obstar a tempo zi exectlclo do facto, 
ccssa toda a sua rcsponsabilidade, n8o se consnmmando este. 

$ 1 . 9 e  fizer tudo que d'elle depender para in~pedir a 
esecu~80, e o facto apejar. d'isso se consun~mar, respoaders 
sci como auctor de teatativa. 

4P,TlGO a " 
S?o rua~pitcc's. 
4 ." (is que, sttin tereni : esgivido o facto, rlem o hareram 

l:roT:ocndo por quaiyax clos mcios i~dieadob no ariigo 46.O, 
concorrem para faze-lo resolver por ontros, pron~ettendo-lhes 
auxilio ou ajuild, para antcs, duranle ou cicpois (la execu$o, 
corn o 5m de fazilitar a infrae~Io, ou assegurar a impunidade 
dos auctores. 

2." 0 s  que forneeem instrumentos, ou quaesquer mtiios 
para se commettcr a infraccso, n%o scndo dos clue constituerri 
a criminalidade de auctor. 

3 . q ~  que, sem pratieare~n na esecu~io  actos conslitutivos 
da crirninalidacle de auctor, corrperam n'ella yor quaesquer 
actos secundarios. 

.IR1 [GO 19 " 

NBo yodc yualquer facto ser qnalificado como de cumpli- 
cidade, sen1 haver ouiro de  participac5o principal a que dig3 
respeito. 

Mas a pun!Cao dos cunlplices n3o e subordinada 2 dos au- 
ctorer, 9 tern 1ogar.aindaque ester sejam deseonhecidos, au- 
sentes, fallwidos, au isentos de culpabilirlade oou de resyun- 
sabilidadr penal. 

ARTIGO 50 

Nas contra~en@es 1160 e punivel a cumplicirlade. 

s~c~Ao 52 

ADHERERITES 

ARTiGU 51 
S5o adherentes : 
I .Ws qw, allerarn, mudam ou desfazem 0s vestigios dci- 

xados pela infracdo, impossihilitando a forma$io do corpo de 
clel~cto de facto pcrmanente. 

4.' 0s que'prestam ausil i i  ao agente paraae evadir, pro- 
curat11 inulihsar a prova da irtCracqZo, occulkir ou deslruir os  
instmmentns ou ohjertos d'esta, para lhe assegurar impunl- 
dade ou prove~to do facto, urna rez qne n5o haja accordo ao- 
berior. 

3.' Os w e ,  senrlo ohrigadas, en1 r a d o  de sua proliss50, 
c v r e g o ,  arte ou ofticio a razer qualquer elame ou dcclaraqTo 



a respeito de algunla infracg,2o, alteram ou occultam a verhde 
do facto ou as circumstancias que poderem aggrava-lo. 

4 . q ~  que proruraln impedir por qualqucr modo, ou on- 
nerve  a effic,acia da justiga em descobrir o agente. 

5 . q ~  que podendo participar i auctoridade a infrac~so 
de que tiverem conhecimento, o nBo fazem. 

.& 
6 . 9 s  que podendo, sem perigo, auxiliar e defender o- 

offendido no momento da infracpo, ou cl~amar em seu auailio 
a auctorjdade on os cjdad;ios, cleixam de o fazer. 

7." 0 s  que podendo, sem perigo, prender o agente em fla- 
graull: delicto, e entrega-lo 6 auctoridade, o riZo faz61ll. 

8." 0 s  que, sendo repcridos conipetentemente para au- 
xiliar a p r i sb  do agente, se recllsa~n sem escusa legitima. 

§ unico. 6 applicavel B adherencia a disposi@o do ar- 
tigo 4 . 9 . O  

ARTIGO 52.' 

A adherencia s6 I: punivel sendo relativa a crimes ou deli- 
clos consuruuados; e n'esse mesmo caso s%o isentos de pena : 

1." 0 s  conjuges, asc.endentcs, descendcntes e irmsos, a 
respeito dos commettidns por seus conjunctos. 

2.O 0s confcssores, advogados c facultati~7os a respeito d'a- 
qoelles cujo segredo lhes tiver sjdo confiado no erercicio de 
suas f u n c ~ 3 s .  

3 . W s  dornesticosdo agente, os seus amigos, eos clue d'elle 
tiverem rec'ebido beneficio. 

A particjpaqlaopri~ipal ou secundaria de varios indi17iduos 
n'uma ou mais infrac@es envolve para todos, sendo condem- 

nados por unla mesrna sentenp, a abriga$Io solidaria ao pa- 
gamento da iuulta (quando a lei a lnanda distrihnir por todos), 
das custas e da repara~so civil. 

Ko caso ile conjum~;Bo seriTasern~jrimrs~erad~s mllletwes: 
4 . V s  cbefes. 
2 . O  0s  que antes, rlt~rante ou &pis Ik, hclo ti11:rcrn co- 

epeia& uo prticipado pw qualquer modo na sua execuyZo, 
- oti se tiverern nmstracfo promptos a cooperar, ou t~ te re r l  man- 

tido os outros participantes *a convig3o de pocler~m contar 
corn o seu auail~o ou assistencia. 

3 unico. Ha con~ura@o ou concerto quando dois ou ~nais 
individuos resoJvem urna infracyao n'um interesse commum, e 
se obrigam pela promessade assistenca recjproca a erecuta-la 
mnj untamente. 

BRTlGO 53.O 

No caso de bando ou qnadriha, r15n sera cada un? dos par- 
t i c i p a n t ~  eonsiderado auctor de rodas as jnfrac~6cs comfnetti- 
das pel0 bando ou quadrilha, mas so das que tivereni sido corn 
elle concertadas, ciu em que t~ves moperwlo ou partiripado por 
qualquer fbma, antes, rlnmnte oa ilcpois da execnc3o, ou ,i 
eonsumrna~50 das quaes tivermanlfestado T onlade de cc~operzr 
pela sua preseqa no momerrto da execu@o. 

$i unico. E h n d o  -uu quadriiha o eonzerto formad;, para a 
axecur50 de infracci?es, dcterrni~ladas quantoao gmcro rin es- 
pecic, nias ainda indeterminadas en1 si on nao mdivid;lalisadas. 



CIAPITLJLO VII 

.IRTlGO S 6 . O  

As circumstancias que aggravam ou attenuam a crimindi- 
dade s%o classificadas em tres mtegorias: 

I .a Em rela@o ao estado pessoal do agente. 
Za AO alarma que o facto produz na sociedade. 
3." Ao damnb resultante do facto. 
-4s primeiras teem uma intensirlade superior Bs seggcmdas, 

e estas i s  terceiras. A intensidade e representada por valores, 
sendo a das primeiras igual a 3, a das segunihs a 2, e a daa 
trrceiras a I, salvo disposi~lao em contrario. 

unico. B serie das circumstancias aggrarantes e espres- 
sarnente taxativa, a das attenuantes so en~mciativa. Quaesquer 
o ~ ~ t r a s  circumstancias designadas na parte especial, e bern as- 
sim as attenuantes, nxo especificadas na lei, ser5o aprec.iadas 
segundo o valor c,orrespondente $ respectiva eategoria a que 
por sna natureza devam pcrtencer. 

Qualquer das cireumst.ancias indicada n'este mpitulo como 
aggravante ou attenuante deixa de o ser nas infracflei; de qrre 
for elemento constitntivo. 

SECCXO .I .I 
UAS CIRCUNSTANCIAS AGGRAVAATGq 

ARTIGO 58 

, S%o aggrat'antcs da primeira categovra: 

1." 0 mau proc.edimento anterior do agente. 

5 . O  A s a  anterior candemnna~Tio por urn ou mais crimes 
ou delictos. 

3." 0 prevaleeer-se o agentc da sua posi~5o ou caracter 
public0 para commetter a infrae.$So. 

A obrigac'io especial que Elver rle a RPU cornmeltor, 
de obslar que se cornmetla, ou de concorrer para a sua pu- 
nic50. 

5.O 0 casameulo, ascendencia, descendencia, parer~tesco 
ou asrridade at6 segundo grau, pol* direilo civil, do agente 
corn o offendido. 

6 . O  A cpalidade de tutelado, discipulo ou domestico do 
offendido, e oicc-tersa. 

S3o considerados domesticos: 
0s  creailos pr-opriamente ditos; 
0 s  eaixeiros, officiaes e aprendizes; 
0s  inilividuos que por um salario presBn os scus ser- 

vjr,os, c em rasso d'elles tBrrn entrada na casa, ou 
nas suas dependencias,,como casciros, fejtores c jdr- 
naleiros ; 

OS hospedes emquanto residircm na casa. 



7.") beneficio rccehido do ofendido. 

8." A convocaGio ou seducc30 de outros individuos par 
praticar o facto. 

9: A perpetra~zo da infracgio por dinheiro DL) par qua1 
quer recompensa dada ou pmmettida; au 

10." Corno m e i ~  de commetter ou de occultar oulra jipra 
ticada, ou de assegurar a fugirla ou irngor~idaiie do ageute. 

21." A traiGo, aleivosia, espera, surpreza, abt~slso de con 
fran~a ou qualquer cutra fmude. 

12." Quaesg~~er aeias de cru~ldade, ' e ~ p o l i a f i ~ ~  ou des- 
truipo, desnecessaricis execu~3.o da infrac@o. 

13.' A perpetra~so (la infrac@o por vicio, ou por quaes- 
quer paia6es ou sentimentos ruins. 

4 7." A pre~nedjt,a~lao. 
As circumskincjas dos n." 8 . O ,  9.", 1 0 . O  e 1 1 ." consti 

tuem sempre premedita@o. 

ARTIGD b9 ' - 
A reincidencia verifica-se quando o agente, tendo sido,con- 

demnado (ainda rnesino em p i z  estrangeiro) por sentenca 
passada em julgado, eol~lmelter outra infrac~3o da mesma na- 

tureaa antes de decovido o praso necessario para a prescrip~Bo 
da peua da anterior. 

'I:onsideram+e infrarq6es da rnesma natureza as qur n'uste 
rodigo v50 classificad as dehaixo do memo capitulo, sialvo (pan- 
do a culpahilidade de LIIII~ se derimr de intengo crim~nosa, e a 
da ouli a de simples culpa. 

3 unico Para facilitar e tornar effectirra a repress30 da rein- 
cidencia s e d  organisado u regjst1-o criminal. 

ARTIGD 60 

Nb obstarn a existencia da reinridencia as circnmatancias: 
1 ." De ter s~do  a anterior iofrac@o cmsurrrmada, e a pos- 

terior frustrada ou tcntada somente, e c~ce-oecsa. 
8." Dr tPr sido o agcdr condcrnnado como axtctor pcla 

anterjor, t: perseguido como cumplice pela posterior, e oir:e- 
PjWSLL. 

3." De ter evitado em todo ou ern parte a pena da ante- 
rior pelo beneficio do p~rdso  ou da prescrip@o. 

,I." 0 auxilio de pessoas armadas, ou yne assegurcm ou 
faci6tem a ilnpunidadc.. 

%o armas as inst~umentos cujo destino principal e oidi- 
oario b a defem ou o ataquc, c born assin1 quaesqner instru- 
mentos, utensiiios ou ~orpos cortaotes, perfurantes ou con- 
tundentes, que sen1 t e r m  m e  'destino, f o r m  rea'lmenle 
empregados para al.acar atguenl. 

Quando a lei se refcrc: a armas ou pessoas armadas, sem 
* rnais especifica@o, comprehende amhas as especies. 

2.' 0 errlprego de meios que annulleru ou debilrrern a de- 
feza. 



3." 0 ernprego de arrm~bamento, escalada, chat-es falsas, 
f o p  ou inundac50. 

I?, arLoillbanlerilo o rompiruento, fractura ou destruiczo. 
em todo ou em parte, de qualquer c.onstrucc3o que serr7ir a 
fechar ou impedir a entrada, exterior ou interiormente, ou de 
moveis destinados a guards de quaesquer objectos. 

~ escalamento a introducBo em casa ou logar fechado, 
d'ella dependente, por cima de telhados, portas, paredes ou 
de quaesqoer construccijes que sirvam a fgchar a entrada 017 

pssagem, e bem assim par abertura subterranea n2o desti- 
n a b  para entrada. 

S50 chares falsas : 
As chaves imjtadas. contrafeitas ou alteradas; 
As verdadciras, existindo fortuita ou subrcpticiamente fdra 

do poder de qnem tern o direito do seu use; e 
As gazuas ou quaesquer instrumentos que possam servir 

para a abertura de fechaduras ou portas. 

4..O A perpetra~zo da infrac.~lao de noite, excepto n'acpellas 
cuja graridade augmenta em ras%o do escandalo resultante &a 
publicidade. 

considerado noite todo o espaco qus rnedeja entre o ex- 
pirar do crepusculo e o nascer da aurora. 

5 . O  Bra estrada pu logar ermo. ' 
I? considerado errno o logar quando pela sua distancia de 

povoado,'pela kora en1 qae o facto e praticado, ou por qual- 
quer outra circomstancia, o offendido n5o possa no momento 
da off~nsa pedir ou obter auxdio contra o agente. 

6 . q m  casa lrabitada ou nas suas dependencias. 
Sao considerados como taes : 
0s edificias hahitados ou desfinad~s a hab~la@o, e o es- 

pace cercado e fedlado a ellt?,s pertencente; 
0s navios e barcns habitarieis. 

, 7 , O  Ka propria casa dooffendido, 1150 havendo provoca@o 
da parte d'este. 

8." iYospa~os reaes, em repartic5es publicas, on em pre- 
senca de qualquer auctoridade no elrercicio de suas funcc,loes. 

9.* Em edificio destinado a q~~alquer  culto religiose, ou 
ern acln publirp do culto. 

20." Em occasi2o de incendio, naufragio, terremoto, ou 
de oulra calamirtade publica ou particular do ofkndido. 

41 ; 0 ser commettida a jnfrai$iocorn desprezo ou offeusa 
manifest@ de qualquer auctoridade. 

12." A calunli~ia, injuria, violencia ou amcaQa, emprega- 
das ou mandadas ernpregar pelo agente contra a pessoa, fa- 
milia ou propriedades das testernunhas, ou corrlra os que ti- 
verem parlicipado a infrac~50, ou prestado A justi~a a sua 
rooperac3n para a sria $scoberla ou do agerrte, ou contra os 
juratlos, rnag~str ados e mais funccionarios. 

1 3 . O  A m a w t a  vantagem do agenle sohre o offendjdo' 
em ras3o de sexo, de idade ou de  quaesqucr almas ouinst~.u- 
mentos. 

18;" A subordina~lao hierarrhica do agente ao offendido, 
c r:iee-oer:ra. 

Is." 0 sespejto rjue o offendido merecer por sua digni- 
dade, posiciio ou idaile. 

48.' A immediata prolec@o em que elle se achar da au- 
, ctoridade publica. 



17." maior dura~5o da,infrac@o, quando for successiva 
ou continua. 

48." A de11egal:Io obslinarla [la colpabilidacle, quando esta 
for evidente. 

39: A gravidade do facto on das suas consequencias em 
relac30 a moral ou a ordem publica. 

ART1 GO 6% O 

Silo aggravantes da terceira categoria: 

A extens30 ou a gravidade do prejuizo ou das consequen- 
cias que do facto resultarem ao offendido ou d sua fan~lia. 

As especiaes que a lei considera coma aggravantes de certas 
infrae~B:lo~s, e que vlo con) ellas espe~Ecadas naparte especial 
do codigo. 

ARTIGO 6B.O 

Qualquer das circumstancias indicadas nos artigos anlece- 
dentes n2o seri considerada como3ggravante n'aquellas in- 
frac~ijes, em clue For expressa determioarso da lei for atte- 
nuante, ou em que eainlir da culpabilidade ou dc responsahi- 
lidade penal. 

S S C ~ ; ~ O  2.l 

DAS CIRCZIMSTANCIAS ATTENUANTES 

ARTlGO 65.0 

S5o attemantcs da primejra categoria: 

1 . O  0 born procedimento anterior ou ser~i$os relevantes 
prestados ao paiz. 

2." A minoridade at,B aos vinte e um annos c,ompletos. 

3-a A seneetude excedente a setenta annos. 

5." carencia absolub de instr11c~5o moral e religiosa. 

6 . O  A emhriaguez n%o completa, nSo 'se tendo o agente vo- 
1untar.iamente colloeado n'esse estado para eommetter a in- 
fracgio. 

7.") erro verosirnil sobre a criminalidade do faclo e das 
circuinshncias que o acornpanharem. 

8." -absoluta imprevideacia do ma1 resultante do fact0 
punivel. 

9.' A inten~ilo de evitar urn ma1 maior ou &ual, irnmi- 
nente, proprio ou alheio. 

3OV0 0 subito amebatamento yor rnotivo pue excite a justa 
indigna~a'o publica, a comrniserac50, ou affeiczo de familia, de 
parentesco ou de misade. 

11.' 0 medo incutido par viole~das ou ameacas, que n5o 
~hegllem a ~onstituir forr;a maior e irresislivel. 



1-2.' A restricta obedieneia a orden1 positiva do superlor 
legitimo, sendo o facto ordenado alheio dacolnpetencla d'este, 
mas nao cvidenteinente criminoso. 

13."A provoca~5o grave, seguindo-se a infracqzo em acto 
immediato, ou em continua pwsegui~50 do prnvocarlnr. 

14.?4 reparaclo prompta e voluntaria do prejuizo cau- 
sado. 

ARTIGO 66 ' 

Sgo attenuantes de segundd categoria: 

1 . C A  falta de publicidade na perpctragio do facto, nos 
casos em que a puhlicidade aggrarra. 

Ha publicidade, sendo o facto praticado em logar publico, 
ou scndo por qualquer circumstaneia visto pel0 pnblico. Nas 
infrac~loes contra a moral publica a simples possibilidade de 
ser visto constitue publicidade. 

l? publieo todo o logar accessivel aos individuos, ou seja de 
um modo absoluto e continuo, ou so em epoclias determinadas 
e sobre certas condiraes de admissibilidade, q ~ l a l q u ~ r  que seja 
o namero de indik~iduos que n'elle se aehcm; no primeiro caso 
6 sempre considcrado puhlieo: no segundo so n'essas epochas. 

2 . O  A confisslo esponhnea e coppleta da culpabilidade, 
ima  rez que proceda de verdadeiro arrepcndimento, e n"a de 
cyrilsl~lo do mlpado. 

3." v~luntaria apresenta40 i s  auctoridades antes do des- 
cbbrimento da infracclo, sendo facil ao agcnte occultar-se ou 
subtrahir-se pe!a hgia A yrislo. 

4." 0 descobrimcnto de outros co-rkus, e dos instrumen- 
tos, aprestos ou effeitos da infracelo, sendo a revelaclo ser- 
dddeira e proficua a ac@o da justica. 

%"in geral, todas as quo diminuirem o alarnla. 

ARTlGO 67 ' 

SZo attenuantes da terceira categoria: 

A pequena exte'ns50 ou gavidade do prejuizo causado ao 
offendido, on das consequeneias que para elle resultarem do 
facto. 

ARTIGO 68." 

SIao mais circumstancias attenuantes: 

1 . O  As especiaes-quc a lei considera como attenuantes de 
certas infraecToes, e . 6 0  especificadas corn estas na parte espe- 

. cial d o  codigo. 

2 . O  -As que excluem a criminalidade, faltando-lbes algum 
dos elamentos para is30 necessaries, e exigidos no capitulo se- 
guinte. 

DAS ClRCUISTAfiCIAS QUE EXCLUEM A CRIMINALIDADP 

NIao sSo crui~inosus, por de irupulabilidade, os factos 
praticados pel0 agenre, nlo liavendo da parte d'este completa 
mtellig wcia ou hberdade. 

ARTIGO 70 " 
NZo t em irnputabilidade por falta de completaintelligencia: 
f." 0 s  indi~iduos quc ern resullado de qualyuer* affecgo 

mental, congenita on adquirida, estiverem completame~lte pri- 
vados do livre exercicio de suas facnldades intellectuaes, no 
momento de cornmelter a infrac@o. 

8." 0 s  lndividuos que por oulro qualquer lnotivo estiverem 
~ompletameale prisados do livre exercieio de suas faculdades 



intellectuaes, no lnomento r?e mmmetter a illfracl50, salvo SE! 

voluntariamente se colloCarem n'esse estado para a praticar. 
3." 0 s  menores de dez annos. 
4." 0 s  maiores de dez e menbres de quatorze annos, salvo 

provando-se que obraram corn discernimento. 
5.' 0 s  surdos-mudos de nascimenti que n'ro tiverem re- 

cebido educa~7io nem instruc$Bo, salvo prov&do-se que obra- 
ram corn discernirnento. 

AFiTIGO 7 1 . O  

0 s  individuos isentos de imputabilidade, ern resultado de 
affecqBo mental, serge entregues a suas famil'is para os p a r -  
darem, ou recolhidos em hospital de  alienados, se a mania for 
criminosa nu o seu estado o exigir para mais seguranp. 

5 unico. A decisb sohre este ohjecto pertence an tribunal 
que os julgar isentos de culpabilidade, ouvido previamente 
o parecer de geritos medi*. 

ARTIGO 79 

0 s  menores de dez annas, e os maiores de dez e menores 
de quabrze que tiverem obrado sem discenliento, ser3o 
mandados entregar pelo respective juiz a seus paes e tutores, 
ou (quando elles 1150 sejam iduneos ou a pavidade dos factos 
o exigir) a um estabelecimento de c o r r e c ~ o ,  & sua custa, tendo 
meios, on i do estarlo n3o os tendu. 

§ unico. Para este fim sera0 preferidas colonias agricolas 
nu estahelecimentos industriaes especiaes, cuja institui~Zo o 
governo devera promover. 

* ARTIGO 73." 

E o  tern imputabilidade por falla de liberdade: 
1." 0 s  individuos forcados a praticar o facto por violencia 

physica estranha e irresistivel, ou por ameacas acornpanhadas 
de imminente perigo de vida. 

2 . q ~  inferiores que obrarem em ~i r tude  de ohedieneia 

legalmenle deviila a seus super-iur es legitimos, salvo proiando- 
se que houve excesso na execu~so, nu omissgo das formas es- 
tabelecidas pela lei, e cujo cumprimento incumhe ao agelite 
executor da ordem. A responsabilidade n'aqueile caso 8 do 
superior. 

3 . O  0 s  que obrarem em legitima defeza de si nu de outrem. 

ARIIGO 7& k 

SSo eleme~itos eol1stltubvos &a leg~tlnxi defeza: 
1 .O Aggressb dlegal contra a vida,saude, liberdade, honra 

nu hens de qualquer especi~. 
2." Impossibilidade de poder preeenir, impedir ouobstar 

Q a g g r e e o  por outros meios pessoaes que nZo forem os factos 
incriminados. - 

3 . q e f e z a  dentro aos lirnltes do delrer da conservagio 
d'aquelles d~reitos, e so pelos nleios adequados e necessanos 
para evitar o mal, e'em propor650 corn os da aggressfio. 

$ 1 ." 0 s  hmtes &a jjusta aefeza serge apreciaaos segundo 
o estado de ras%o e IlberSdade do aggredido, na occasido do ah- 
que 8 da resistencia, e dus llleios de que entso dispozer. 

5 2.' 0 aggredido e responsavel pelo exccsso da defeza, 
quandn esta Ihe for jmpntavel nos termos do 9 1 ." 

ARTIGO 75 0 

N5o slo crinlinosos por falta de culpabilidade: 

4." 0s  factos auctorisadns ercpressamellte pela lei, sendo 
praticados por pessoa competente, e corn as forrnas devidas, 
se ella as determinar. 

4 . q m  geral, os que manifestamente se provar terem sido 
praticados sem inten~Iao qiminosa oil sent culpa. 



CAPITULO IX 

DA RESPONSABILIDADE PENAL, E DAS CIRCUMSTANClAS 

QVE EXIMEM D'ELLA 

.4RTIGO 76.0 

SSiu conseque~cias da crirninalidade a responsabilidade pe- 
nal, e a responsnbilidade civil. A responsabilidade penal veri- 
fica-se pela imposi@o e soffrimento das penas; a civil 6regu- 
lttda pela lei civil. 

ART160 77 " 

A responsabiljdade penal 6 exch~sivamente pessonf, e 1 ~ , 5 0  

se estende alem dos criminosos. 

Slao isentos de responabilidade.pena1: 
1." monnrcha, nos ternlos do artigo 7 2 . O  da carta cun- 

stitncional. 
3 .Vs membros do corpo legislatiro pelas opiniBes que 

emittirem n'esca qualidade, e no exercicio de suas func@es. 
3." 0 s  ngentes diplomalicos acr8editados junto ao goveno 

portngnez, e suas mnlheres e filhos. 
8 . W s  expressamente declarados na lei. 
'$ unico. 0 disposto no 11.' 3 . O  1160 prejudicn o direito do go- 

verno a solicitara retirada dos agentes diplon~~ticos: a dar-lhes 
os passaportes, a faze-10s sair immediatamente doreino emcaso 
mais grave, e a exigir diplomaticamente a sna punic;Zo, e a re- 
para~2o necessaria, segundo o direito dasgentes ; nern t%o ponca 
o direito da legitima defeza do mesmr, governo ou dos particula- 
res, guando tenha logar. 

ARTIGO 79" 

A isen@o da responsahilidade penal n"a envolve a (tams- 
ponsabilid~de civil, qnando tcnba Iogar. 

CAPITULO I 

DA PENA Esl GEKAL E DAS DIYERSAS ESPECIBS 
DE PLYAS 

AH'I1G0 W) O 

Penn i? 0 snRfrimento, priva~5o ou restricc3o prescriptlz on 
auctorisada pela lei penal contra o agente, em raga do ma1 
moral e material causado pela infrac@o, eomo repamcZo (lo 
priaeiro, e cnmo represszo e pret errpo rle nrnbos. 

g unico. A reparac30 do segundo 8 objecto da responsahj- 
lidade civil. 

AFLTIGO 81 " 

N5o sbo cousicieradas penas : 
.1 . O  h rIeten@o rlos processadns (salvo sendo lemda, em 

conta para o cumprimento da penaj, a suspenszo dos funccirs 
uarios pnblic.os pela aucloridade conipeterrte no uso de suds 
attrib~ii~fks, nern as rnultas ou outras correc$6es, xpplicadas 
pelos superiores a seus subordinados, no uso d e  jurisdic~3o 
ciisciplinar. 

2.?4 rnodifica~'5o do eseroicio cle algum nos diieitos ci- 
%*! as condenlnacBes re1ativas a jnteresses particularec, que 
'%?do apenas objecto de ac@o civil, s5o cstabelecidas na lei 

'ciuil ou nos contratos pela prdic,a nu ornissso de certos factos. 
41 



3." 0 termo de hem viver, ou seja mandado assignar pel0 
juiz, a reperimento do nlinisterio publico ou de particular, e 
con1 previa justificacao de causa, como meio preventivo,.e sob 
pena de desobediencia, ao suspe~lo de qilerer praticar alguma 
infrai.ac$To, ou seja suhstituiGo da pena no caso doartigo 148.' 

8.' A admoesta@o, pue o juiz pdde substituir ;i appliuc5o 
da pena no caso do ardgo 119." 

AKTIGO R2 

As penas sTio aceommodadas f natureza das diversas espe- 
eies de infrac@es, F divididas por isso em tres dasses: 

1 . a  Penas dos crlmes. 
2." Penas nos delictos. 
3.. Pcnas das coutravc~~~"ns. 
$ unico. Xo caso porem de infiacqi5es, qualquer que seja 

a sua especie, tomnettidas corn discernimento por menores 
de dezeseis annos, a pena e seulpre a eorrec~Fio em estabele- 
cimento correctional espeei al. 

ARTIGO 83 O 

As penas dos crimes s"a as seguintes : 

aRTI(i0 85 a 

-4 auPay5o das penas de prisSn e; do degredo e a seguinte: 

$ unicn. 0 s  prnsos marcrtdos i~ dura@o dils penas enten- 
dem-se semgrc inclusivarr~ente, sen00 esta regra cormurn as 
pems dos delictos e contraven~Ges. 

ARTIGD 86 0 

A d~u"a@o {la racins5o e da multa e a seguirrte: 

5 unico. 0 drsposto el11 relapn B multa B sem prejuizo dos 
:asos ern clue a lei fixa ewa pena n'uma somma deterndnada, 
bstral.iil~do do rendim~nto do agente. 



ARTIGO 87 

As penas das contraven@'oes sso as seguhtes : 

ReclusZo policial; 
Multa,leve. 

ARTIGO SS 

A durn530 d'estas penas e a seguinte: 

ReclusIo . . . . . 9 mez (maxirno) a 3 dias (miuimo) 
Multa leve . . . . l u . . . . . . .. 3 R 

$ ~inico. l? applicavel f niulta leve o disposto no 8 unico 
do artrgo 86." 

' CAPITULO I1 

nA arpLrcA$Ho nAs PENAS, NXO HAVENDO CIRCU~ISTANCIAS 

AGGRAVANTES NEEI ATTENUANTES 

AlYiTGO 89 

As pcnns, n'io havcndn circilmslancias aggravantes neni 
attertuantes, ser5o applicadas 5s diversas especies de infrac- 
@es, nos termcis das secc6es seguintes. 

CRIMES-AOS AULTORES DE CRIME CONSUMMADO; 

OU FRUSTB,iDO E DE TENTATIVA 

- ARTIGO 90 " 

A pena dos auctores de crime consumn~ado serd a marcada 
na lei; sendo porem temporaria n%o ser6 applicada no masimo 
nem no minimo, mas sb no termo medio. 

A dos auctores de crime-Erustrado sera a seguinte : 
Scndo a do consurnmado a rnorlc, seri a do frusirado a 

prjs5o de l .a classe. 
Sendo a priszo ou degredo de 1 ." classe, sera a correspon- 

dente de 2." 
Sendo a pris5o ou degredo de 2." ou 3." classe, seli a 

mesma, mas rnenos extensa em dura@o do que seria a do 
consummado. 

ARTIGO 92 0 

A dos auctores de tentativa ser6 a seguinte: 
- Sendn .a do crime consummado a morte, sera a da tenta- 

tim a pris'io de 2." classe. 
Sendo a priszo ou degredo de 1 ." classe, ser5 a rorrespon- 

dent6 da 2.", mas menos extensa em dura$Zio. do que 110 caso 
de crime frustrado. 

Sendo a pri@ ou degredo de 2." ou 3." classe, seri a 
me-? mas tambem menos extensa em duracgo do que no 
ea%de Crime frustrado. 

- ARTlGO 93 

Quando os actos de execugh do  crime frustndo nu da 
tentaliva, constituirem ao mesmo tempo urn crime ou delicto 



cc)nsurnmado, a apylica~Fio da pena d subordinada i s  regras 
appiicaveis an concurao de infrac~5es. 

B penn dos ctirnplices de crime consummado sera a se- 
guinte : 

Selido a dos auclores a morte, seri a prisao de 1." classe. 
Sendo a prisso on degrerlii de I." classe, sera a correspon- 

dente de 2La 
Sendo a prisSo ou degredo de nu 3." classe, sera' a 

mesma, mas menos extensa em dura@o do que a'dos au- 

A dos cumpliccs de crime frustrado seri a segiinte: 
Sendo a dos auctores do frustrado, a prislao ou degredo 

de 1." classe, sera a correspondenle de 2." 
Sendo a prislao nu degredo de 2." ou 3." classe, sera a 

mesma,, nlas menos extensa em QuracBo. 

ARTJGO 96P 

A dos cnmplices de tentativa sera a seguinte: 
Sendo a dns auctores de tentativa, a pris5o oudegredo de 

2.Qu 3." classe. seri a mesma, mas menqs extensa em dl]- 

~ ~ 3 0 .  

AOS AnHERENTEB DE GRIlIE COhSLDlfilADO 

4RSlGO 9 i  ' 

A pena dos adherentes de crime co~~sumn~ado ser i  a se- 
guinte : 

Sendo a dos auctores a morts, prlslo ou degredo de 1." 
ou 2.' classe, se2-d. a r e ~ l u s m e  1." 

Serldo a prido ou &#redo dr: 4.* ou 3." classe, krri a re- 
cius3o de 2." 

. . 
Aos auc.tores de delicto wnsummailn serSo applicadas as 

respectiras penas de reelus'do ou mulh de 2 .a ou 2." classe no 
temo medjo. 

ARTlGO 98 ' 

A penn dos auctores ds d d ~ e t o  frustrado se1-6 amesmado 
consummaclo, rnas menos extensa em dura~zo. 

$ unico. Nos casos excepcionaes em que a lei punir a ten- 
Btiva de algitm deiicto, a pena sera a rnesma do delicto frus- 
t,rado, mas ainda mews extensa em aurago. 



ARTIGO 4OD * 
A pena nos cumpiices de delicto consumrnado ou frustrado 

serk a mesnla dos respectivos auctores, mas menos extensa 
em dura@o. 

3 unico. Nos casos excepcidhes em qud n lei punir a ten- 
taiiva de algum deiicto, scguir-se-ha na appl ica~b da pena aos 
cnlliplices a regra d'este arligo. 

- 

.\Od ADHEKEhTES DE DELICTO CONSUMNADO 

A1iTlGO 101 O 

A peiia dos adllerentes de delicto consumrnado sera a se- 
guinte: 

Sendo a dos auctores a reclusZo de I." ou 2." classe, ser j  
a reclusZo policial. 

Sendo a rrlulla 118 I .Qu 2.% cclsse, seri a multa lev& 

C ~ E T D X V C N C ~ ~ E S  -AOS AUCTORES DE CONTHAYENC~~ES 

4RTIGO 105 ' 

hos aw1orl.s dr con~rnvenc6es serl applicada a respectivn 
pena no Iprrno medio. 

Db APPLICAI$U DAS PENAS HBVENDO CIRCUMSTAYCIAS 

AGGBAVANTES OC ATTENUANTES 

ARTJGI) 103.O 

A pena que teria de ser applicacla na falta de aggravantes 
ou atterruautes, existindo essas circumstancias, ser i  aggrayada 
ou attenuada nos temos iias secc6es seguintes, salvo rjuaudo 
a lei estabelecer aggravafgo ou attenua~so especial, 

ART160 40t0  

No casu de pluralidade de agenh ,  as ciralmstancias ag- 
gravantes ou attenuantes yue &!clam a crlmimalirlacle dofacto 
em si. estendem-se a todos elles; as que sb modificani a cul- 
pabilidade pessoal de algum i~%o se estendem aos outrns. 

S%AVENDO.S~) AGGRAVANTES OG ATTENUAISTES 

Havendo sB ag, nravantes: 
As penas de morte e de pris30 e dcgredo de 1 .a classe nlao 

se aggravam. 
Todas as outras serdo aggravadas d e ~ ~ t r o  do rnaximo e do 

W m a  
ARTIGD 4M.o 

Havendo sd attenuautes: 
Ape~la de morte seri substitujda pela prjsiio de La ~lasse. 
As de prisso ou degredo de I . a   class^ pelas &a cksse im- 

mediata. 



Todas as outras serso attenuadas dentro do maximo e do 
minimo. 

5 unico. Haventlo s6 attenuantes, e sentlo tle tal impor- 
tancia que exijam uma consideraego espeeiai, em logar da re- 
gra estabelecida na ultima parte do artigo, seguir-se-ha o se- 
guinte : 

As penas de prisso e degredo de 2." classe poder'io ser 
substituidas pelas de 3.", e estas pela recludo de 1 ." 

As de reclus2o e multa de I ." clnsse poderIo ser substi- 
tuidas pelas de 2." e as de 2." pelas de recluslo policial ou 
multa leve. 

Coi~correndo aggravantes e atte~~uantes conjuntamente ob- 
servnr-se-11n o seguinte : 

1." Cornpensando-se as primeiras corn as segundas, nem 
umas nern outras sertlo attendidas, e seguir-se-ha na applica- 
q3o da pena o disposto no capitulo antecedente. 

2 . O  Prevaleeendo as primeiras, seguir-se-ha o disposto no 
artigo 105." eomo se existissern s6 aggravantes. 

3." Prevalecendo as segundas, seguir-se-ha o disposto no 
artigo 106." eomo se existisem s6 attenuantes. 

AATIGO 408" 

No concurso de aggravantes e attcnnantes, para se resoI- 
ver se prevalecem umas ou outras, ou se se compensam, de- 
ver3o pesar-se os valores de intensidade de cada uma d'ellas. 

1 .O Prevalecem as aggravantes, quando a sornma dos va- 
lores de sua intensidade for superior a dos valores de intensi- 
datlc das attenuantes. 

2." Prevalecem estas no caso inverso. 
3.@Compensarn-se umas com outr-as, quando a sornma dos 

valores de intensidade das aggravarltes for igual a dos valores 
de ilrknsidade das attenuantes. 

~kTlG0 109 " 

A pena clue, segundo o dispostonaparle especial, corres- 
ponder a alguma infracc80, dadas circumstancias aggravantes 
ou attenumtes ali especialmente indicadas, sera ainda aggra- 
vada ou attenuada, havendo mais aggravantes ou attenmnles, 
ou prevalecendo umas sobre outras. 

DA AGCRAVASAO ESPZCIAL NOS CMOS DE REIKCIDENCIA, 

E DE ACCUM~TLAQXO DE IYFRBC(,%!ZS 

ARTIGO 110 O 

No caso de reir~c~dencia ob'servar-se-ha o seguinte: 
1 .O h%o concorre~ran attenua~rles sef4 appllcntio o mlxlrno 

da pena, ou a reincidencia seja isolada ou acornpar~hada de 
outras aggravantes. I 

2 . O  Concorrendo attenuantes com a reincidencia isolarla 
Ou acompanhacla dr outras aggravantes, seguir-se-ha o dis- 
'pmb sobre o coneurso de attenuantes e aggravantes. e n'esie 
caso, p'revalecendo as attenuantes, sera nttenuada a pena se- 
gundo as regas ger:ics: preraIeccnc!o as aggravant~s. seri 



applicado o niaximo da pena ; cornpensando-se, serd appticada 
a pcna segundo as regras geraes. , 

3.O Na reincidencia de crimes sera sempre applicada, alem 
do maxiino da pena, quanda tenha logar, a dete~l@o supple- 
mentar. 

$ unico. No concurso de aggravautes corn attenuantes a 
reincidencia sera sempre contada em valor ignal a 6, sendo 
prirneira; a 9, sendo segunda, ou ainila posterior. 

ARTIGO 111.' 

No caso de accumulap5o ou concurso de infraqaes obser- 
var-se-ha o seguinte: 

1.O Nlo concorrendo attenuantes, ser5 applicada a pena 
rnais grave, aggravada seguudo as regras geraes; m s  liavendo 
mais aggravantes serkapplicada no maximo. 

2.' Concorrendo attenuantes corn a accumzlla@o jsolada 
ou acompanhada de outras aggravantes, seguir-se-ha o dis- 
posto sobre o concurso de aggravantes ealtenuanles; e n'este 
caso, prevalecendo as attenuantes, sera attenuada a pena se- 
gur~do as regras geraes; prevalecendu as ag&.rdva~ites, sera 
applicada a pena nos termos do n.O 1.O; compensando-se, sera 
applicada segundo as regras geraes. 

5 unico. No concurso de aggavarites corn attenuantes a 
accumulac3o seri contada pelo seu valor multiplicado pelo nu- 
mero de infracges accumuladas. 

AP>TXGO 1i2 

Nos casos em que e pi~nivel o f~eto cuja-criminalidade de- 
riva de sin~ples culpa, seguir-se-ha na applica~io das penas o 
'segujnte : 

1 ."e a pena, sendo o facto praticado corn inten~o,  for 
a morte, prisIo ou degredo de 1 ." clasue, serd applicada a re- 
clns3o de f ." classe. - 

2." Se for a pris'lo 011 degredn r le rrulra classe, sarkappli- 
cada a rectusao ou multa de "2." 

3.' Se for a reclus3o ou multa de 1 ." ou 22, seri appli- 
cada a riiulla Lete. 

ARTIGO 113 ' 

A pena correspondalte i culpa sera aggravada ou atte- 
nuada, dentro do respeeti vo maximo e minimo, segundo amaior 
ou meilor g r a ~ i ~ d e  d'esta. 

DA s i rss~r~ur~Ao DAS PENAS 

ARTIGO I Ib  O 

Nenhuma pena seri substituida por outra (salvo o direito 
de eommutar do poder moderador, e a substitui~5o expressa- 
mente feita na 1e1) sen%o nos casos declarados nos artigos se- 
gumtes. 

ARTICO 115 

A- pens de nlorte n5o seri ilnposta 3 menores de vinte e 
annos completes; e serd substituida por qualyuer dds de 

priGo nu degredo de, 1 .'I classe. 



ARTIGO 4163 

A de degredo n8o sera imposta ao maior de sessenta annos, 
nem aquelle que tiver enferrnidade, que necessariamente se 
aggrave com a transportaq5o ; n'estes casns 0 degredo de 1 ." 
classe sera substiturdo pela prisgo de 2.", o de 2." pela prislo 
de 3.", e o de 3." pela reclusb de 1." 

$ unieo. 0 impediment0 p-ara o degredo, resultante de 
enfeemlidade, sera verifictldo por peritos medicos. 

ARTIGO i 4 7 . O  

As pcnns inlpostns n crimes ou delictos politicos podcrso 
ser substituidas pela expulsgo do territorio portuguez, pelo 
tempo eorrespondente, quando o go\.eruo o julgarconve1lient.e. 

0 mesmo ter5 logar. a respeiio de penas impostas a estran- 
geiros por delictos cornmettidos no reino. 

ARTIGO 1 1 8 . O  

0s  juizes poderzo, a prudentearbitrio, substituir a reelus30 
de 1 ." ou 2." classe e a reelus%o policial pelasrespectivas mul- 
tas, tendo em alten$io as circumslancias especiaes doprocesso; 
ou aoda, em vez de applicar a pena, mandar assignar ao r6u 
ternlo de bem viver, corn a clausula expressa de incorrer, como 
reincidente, quebnndo o termo, na peua da respectiva in- 
fraego. 

AR'I'IGO 119 

0 s  juizes poder'lo Iambem, havendo circumstancias atte- 
ni1:rntes excepcio~~aes, e tendo o r8u sido de comportamento 
irreprehensivel, limitar-se a admoesta-lo, advertindo-o que, 
pratlcando nova infracgo, incorreri, como reincidente, nares- 
pectiva pena. 

unico. 0s  juizes devem attender a que a admoestaq30 
~ m o s  conve- n5o e reprehensso, mas uma advertencia em'te- 

nientes, e sem apparato de publicldade, a @em a111da 1150 
perdcu os seolilne~ltos do (level. 

C-APITULO VII 

DA EXECUSAO DAS PENAS 

sec~Xo '1 

DA WNA DE MORTE 

ARTIGO 1W.O 

A p n a  de morte mnsiste na priva~Io da vida porm~io  de 
garrote, sern ag&rava@o aalguma. 

Serti execnlada no paleo ou mcinto da prisIo desigiada na 
seutenp, on em logar apropriado, e s6 na presenGa do minis- 
terio publico, de dois escrivzes, do medico da pris30, do sa- 

+ cerdote que acompanl~ar o condemnado, e de d o ~ e  testeniu- 
nbas. Urn dos escriv5es Iavrari o auto, que assignad corn os 
outros funccionarios e testernunhas, e remetterli ao respectivo 
procutador regio. 

5 4 ." A execu@o n5o terh logar em dias santificados, de 
@la ou' de luto nacioml. 

9 2." 0 c o ~ o  do suppliciado serA entregue aps seusparerb- 
tes, se o reelamarem. 

ARTIGO 12i.O 

60 sera cumprida nos estabelecimentos penaes do 
a interior dos quaes sera o condemnado obrigado ao 
gue lhe for distribuido, observando-se os seguintcs 

prin?pios, que ser%o desenvolr.idos nos regnlamentos. 





ARTIGO 128.O 

0 s  condemnados recebergo na prisao a ikstrmc~c20profes- 
sional rclativa ao trabalho e B preparac20 dos meios de exis- 
tencia honesla depois da sollura; a instruc~do intellectual, 
comprehendendo as noc5es elemenlares da leitura, cscrlpta 
e calculo que lhes forem mais uteis e necessarias na sua pro- 
fiss5o e no decurso da erristencia; e a educagdo e instrucCGo 
moral, quc incumbiri aos capellss da pris30 e i s  pessoas re- 
ligiosas dedicadas a essa missgo, dcbaixo da inspecc'io do prc- 
lado da respectiva diocese. 

$ unico. Haveri nas prisks uma bibliotheca, da qua1 serHo 
fornecidas aos condemnados, que as pedirem, obras principal- 
nlente de instruc~zo moral e religiosa. 

ARTIGQ 4% 

Haverd nas prisaes livros de registo de todos os condem- 
nados, a fim de que mensalmente, e em relac50 a cada urn 
d'ellcs, sejam lan~adas notas circumstanciadas sobre o seu 
comportamento e melhoramento mgral. 

ARTIGO 130 

As disposi~ijes especiaes sobre a separa~iio dos presos, o 
trabalho, a alimenta~Ho, a salubridade e a policia das prisaes, 
assirn cnmn as penas disciplinires scr'io dcterminadas nosre- 
gulamentos do governo. 

$j unico. 0s a~oites, algemas, privaC'io do indispensavel 
alimento, e toda e qualquer especie de tortura, nunca serlo 
empregados como penas disciplinares. 

ARTIGO 434 

A priszo, quando applicada a crime politico, seri sempre 
cumprida em fortaleza, sem obriga~50 de trabalho, e sendo-lhe 
semprc applicavel o disposto no artigo 123.' 

S E C C ~ O  3: 

DO DEGREDO 

ARTIGO 432." 

0 condemnado na pena de degredo sera transportado para 
as donias penaes de 1 ." hrdem, e ahi pcrmaneceri sendo obri- 
gado aos trabalhos da c,donisa@o. 

No caso de mau proccdimento na colonia respectiva, seri 
transfatido para uma de 2." ordem. 

: I ~ I I ? ~ .  b eondemnado a degredo n%o seri trans~~nrladn 
~ I : I  acolonia sem ter soffrido no reino urn periodo de prisHo 
ccllular n8o inferi2r a seis mezes nem superior a dois annos. 
Para este fim s6menb scrd levado em conta o tempo de priszo 
anterior 4 eondemna~zo, salvo sempre o disposto no artigo 444." 

ART1 GO 133 

Para os effeitos d'este codigo s5o considcradas colonias pe- 
ICIt!K: 

'..$)! 1.:' nrdem, ~ o s i ~ m e d e s ,  o archipelago de Cabo Verde, 
$~i&!.i't. :IS ifbas de S. Thorn6 e Prineipe. 

Ill, ha ordem, RengucHa, Mocambique, Bi'ssau e Cacheu. 
As sentengs declararlo srimente que a pena 6 de degredo, 

sem mais designaego de logar certo. 
5 unico. 0 governo, ouvido o conselho de saurle naial e 

& dhmar, escolheri, d'entre as pontos indicados, aquelbs 
rvrl i l ~ r ~ ?  *am ser estabelecidas as colonias, tendo sobl-etudo 
m?Ik"r!-!~o a salubridade do local. 

ARTIGO 434 0 

I ~~r~~~~r~damentosdogovc~noestabelece~50 orcgirnccd'cslas 
i%bb, k quaes se adaptari, na parte applicavel, o disposto 



no artigo ,128." e seguinte, observando-se tambem, quanto 
ser possa, os seguintes principios : 

1 ." 0 s  condemnados ser3o divididos em categorias de : 
Incorrigiveis, duvidosos e rnelhorados. 

2." A passagem de uma para outra categoria seri  empre- 
gada pela administrai$io da colonia como puni~50 disciplinar 
na ordem ascendente, ou como recompensa na descendente. 

3." 0 trabalho- sera' em cornmum entre os criminosos da 
mesma categoria, dcvendo evitar-se, quanto possivel, a sua 
communicagiio com os de outra. 

DA REcLUS~O, E DA R E C L U S ~ O  POLICIAL 

ARTIGO 435.0 

A recluslo seri  cumprida nos estabelecimentos penaes do 
rcino destinados para ella, aonde o delinquente sera' encer- 
rado pelo tempo marcado na senten~a. 

$ unico. S3o applicaveis 4 reclus5o as diiposi@es dos ar- 
tigos 1 2 1 . O  e seguintes. 

DA MULTA, E DA DfULTA LEVE 

ARTIGO 436.0 

0 condemnado em multa pagar5 uma quantia igual ao 
seu rendimento, conforme o tempo da duraelo d'esta pena, 
de rnodo quc o calculo por dia nunca seja inferior a ,180 
rkis, salvo quando a lei expressamente determinar o valor da 
mu1 ta. 
0 calculo do rendimento sera sempre fixado na sentenpa, 

apreciada~ as provas apresentadas pela aCcusa~Ia0 e defeza 
n'este ponto. 

ARTIGO 137.0 

sendo comnlettida a infrac~Io por mais de urn individuo, 
a cada urn d'elles sera irnposta a multa, salvo quando a lei ex- 
prssamente mandar distribuir por todos uma sd. 

Metade do product0 das multas seri para qnalquer dos es- 
tabelecimentos de beneficencia da comarca aonde a infracfio 
tiver sido commebtida, mmo a sentenCa designar, e a outra 
metade para o coke public0 d'onde deve sair a indemnisa@io 
dos absolvidos eomo innowntes e injustamente processados, e 
.&s &emados deolarados innocentes em process0 de re- 
ViGo. 

ARTIGO 139 

Ngopagando o condemnado a multa nos dez dias seguintes 
il wndemna~iio passada em julgada, ou nlo dando f ian~a idonea 
apaga-la em trinta dias, sera preso, contando-se cada dia de 
pris5o a 509 reis. 

hilo p~gqnd? cs fidor, tanto elle wmo o condemnado fi- 
r.:sltksrrjlmif.~ IS ideihqIo pela mesma Mrma. 
.<:,;:it mtWd.4det@n@o nunca excedera o maxirno da reclus~o 
de 4*c'&&&3. 

DOS ESTABELECIMENTOS DE CORREC@O PARA MENORES 

ARTIGO 1 4 O . O  

.-I!..; ~l~~$kpentes  menores de dG annos seriio conduzidos aos .... . 
i*l$m!r.libaentos de correc~so, industriaes ou agricolas, para 
,+.'l!llr!:: ~weberem a instruc~zo professional, intellectual e mo- 
ral, .d=em empregados nos trabalhos accommodados ao-seu 

$cm~lit4 for- e idade, at6 chegarem aos 21 annos, ou ainda 



antes, se a administra~50 os julgar em cstado de poderem en- 
trar na socieclade. 

8 1 .O 0s regulamentos do governo prescreveAo o regimen 
d'estes estabelecimentos. 

5 2."NNlles serso admi:tidos tambem os menores que 
nos termos da lei civil deverem, na insufficiencia da correc~Zo 
paterna, ser recolhidos n'um estabelecimento penal. 

0 gorerno promoverri o estabelecimento de sociedacles de 
patrocinio para os menores que a l r e m  d'estes eslabeleci- 
mentos. 

.=TIGO 14% ' 

A exectiq30 das penas serri promovida pel0 ministerio pu- 
bl ic ,~.  

ARTICO 113 " 

As penas yae devem durar por urn tempo determinado 
conleGan1 a correr desde o dia em que a sentenya condemna- 
toria passar err1 julgd(h, s d h s  as exccp$Ocs scguintcs: 

9 .a Ras privativas da liberdade n'o serit cornputado na 
dura~Bo da pena o tempo da evaszo, se o conde~nnado tiver 
f q i d o  . . 

2." Recorrendo o ministerio pubfico de revista, e sendo- 
Ihe negada, a pena-comecard a correr da intimagso cia sen- 
ten53 recorrida ao delinquente; e oatro tanto se ohservara se 
em ijrtode da concess50 de revista houver reducfiio de pena. 

A prisso que o condemnado tiver so@r;do antes da sen- 

tenCa condemnatoria podel%, em todo ou em parte, segundo 
as circumstanciss, ser levada em conta pelos juizes na d u r a ~ 5 0  
da pcaa que liver de lhe sey impesta. 

ARTIGO 445.O 

Susdtando-s~: na exccuq5o de qualquer pena algnrn inci- 
&Ute contencioso, ser i  resolvido pelo tribunal do logar em 
que a esse tempo estiver o condemnado. 

CAPJTULO YII 
DAS CAUSaS QUE SUSPENDEM A EXECUSLO 

A.execuQo das penas sb p6de ser sdspensa nos casos dc- 
darados nos artigos seguintes. 

ARTIGO 11.7 ' 

A execufio de qualquer pega suspender-se-ha: 
4 . q u a n d 0 ,  tendo sido mndemnados dois ou mais rdus 

poz sentenes diversas como auctores da mesrna infracg20, as 
M d e  se poderem conciliar, constituirem a prova 
ei;r de algzm d'elles. 

YAQ@andoo condenmado tiverquereladoporperjur~o con- 
@adgima das testernunhas daaccusaqao, ou porpeita ou subor- 
nocontra algi~m dos juizes ou (10s jurados, e houver icdlc.in@o. 

3 ." ao condemnado (excepto o caso damuita) so- 
b r ~ t s  mental que o prive do exercirio de suas fa- 

-3r~dr);wkS ~ m 6 u a e s ,  e emquanto ella durar, embor a fiaja 
-Adruriws iaFjbos. 
.*&.I . nRTIG0 4118 @ 

ii(L,:seeu@o da pena de rnorle suspeoder-se-ha : 
4Q &Ate que o podermoderador resolva a conccssJo oune- 

do pe?d;io. 





privar o condemnado de qualquer direito civil ou do seu exer- 
cicio, salvas as incapacidades estabelecidas pela lei civil. 

CAPITULO IX 

DAS CAUSAS EXTINCTlVhS DAS PENAS 

ARTIGO 454.O 

As penas a ~ b a m ,  nos termos das seq6es seguintes : 
1 ." Pelo seu cumprimento. 
2." Pela amnistia e pelo perdHo real. 
3." Pelo perd5o da parte, quando tenlla logar. 
5." Pela rehabilitacBo. 
5." Pela prescripc30. 
6 . O  Pela morte do condemnado. 
7.' Pelas causas especiaes a algumas infrac&es, e que slo 

expressamente declaradas na parte especial d'este codigo. 

DO CUMPRINENTO DAS PENAS 

ARTlGO 155 

A s  penas d se julgariio cumpridas quando o condemnado 
as tiver soffrido pelo tempo marcado na senten~a condemna- 
toria, e pclo mod0 express0 na lei, salvos os casos: 

1 ." De deten~do szcpplenlentar. 
2: De concessZo de Iierdade preparatoria. 
3." De amnistia, perd50, commuta@o ou reducq50. 

AI(T160 156 

Todo o condemnado a prisZo ou degredo de 2." ou 3.a 
classe, que, findo o tempo marcado na sentenca, nIo rnos- 

trar algrlm melhoramento, tera urn supplemefito depefaa que 
sera de urn terco mais d'esse tempo, e poderh ser levado ao 
dobro nos reincidentes. 

S unico. A detencso supplementar serA pronunciada pelo 
juizo de pcimeira instancia da localidade do estabelecimento 
penal, a requerimento do ministerio publjco, ouvidos o chefe 
e capell5es do estabelecimento e o condemnado. 

ARTIGO 457 ' 

Ao corrdemnado que liver soffrido metade das penas de 
pPis80 ou degredo de 2." ou 3." classe (ou dois ter~os, sendo 
reincidente) poderi ser eoncedida Eiberdude preparatoriu,, de- 
baixo das seguintes condic6es : 

1 .a Nota de mdhorado no livro de registo. 
2." Fianm de pessoa abonada, que se obrigue td~ i~ l~e~ i l  a 

assegurar-lhe meios sufficientes de trabalho e subsistencia du- 
rante o tempo da liberdade preparatoria. 

3." Informa~Zo completamente favoravel da administra- 
~ 5 o  do res~ectivo cstabelecimento penal e do ministerio pu- 
blic~.  

4." Obrigacao de residir no local marcado pela auctori- 
dade administrativa; de amrdo corn o ministerio pubiico. 

-5." ~eintegracZo no estabelecimento, no caso de mau com- 
portamento, n5o se Ihe levando em conta n'esti caso, para o 
cumprimento da pena,o tempo que tiver gosado da liberdade. 

urliw. A ~neslna -conccsQo, t! corn as rncsmas condi- 
m s ,  poderd ser feita aos condemnados a prislo ou degredo 
de 1." classe, quando jB tenham soffrido pelo menos 10 annos 

-da pena, s&'i4 sendo reincidentes. 

ARTlGO l%.O . . 
A liberdade preparatoria sera concedida pel0 governo, mas 

e ~ m t e  sob proposta da administrado do estabelecimento 
~ m t  de aacerdo- corn o ministerio publico. 



0 dccreto n40 sera publicado, mas comnlunicado apenas 
a administra~so do estahelecimento para Ihe dar immediata 
execu@o. 

§ unico. A concessso da liberdade preparatoria sera cas- 
sada pelo governo, a requerimento do ministerio publico, no 
caso e para os effeitos do n.O 3.' do artigo antecedente. 

ARTlGO 459." 

Na occasiIo da soltura, por ter cumprido a penaouobtido 
liberdadc preparatoria, a ~~ondemnado sera advertido pelo 
chefe e pel0 capell~o do estabelecimento penal, das conse- 
quencias a que o sujeiiarii o sru mau r,omportamento. 

ARTIGO 160 

0 governo promoveri o estabelecimento de sociedades de 
patrocinio para dirigir, amparar e soccorrerosmndemnadosque 
tivcrem cumprido a pena ou obiido liberdade proparatoria. 

PromoverA igualmente para elles o estabelecimento de co- 
lonias de refugio penal, sobretudo no ultramar. 

ARTIGO i61" 

A amnistia concedida pelo poder rnoderador impecle a in- 
staura$io ou continuay,%o da ac@o criminal, e fax cessar as 
penas j l  impostas por senten~a passada em julgado e os seus 
effeitos, salvas as resenas n'elta expressamente consignadas. 

$ uuico. A amnistia nlao prejudica a ac@o civil pela res- 
ponsabilidade civil, nem tern effeito retroactivo quanto aos 
direitos legitimamsnte adquiridos por tereeiro, salvo decla- 

lando-0 expressamente; mas n'este caso a obnga~;io cle in- 
demnisar as psrtes Iesaclas recae de pleno Cirelto sobre o es- 
tado. 

ARFlGO 4C2.0 

A aqnistia dcro applicar-se sernprc, c nos termos n'ella 
expressamente designados, sem poder ser ampliada por meio 
de quaesqoer interprcta~8es. Comprehende porkm, aindaque 
as nIo designe, as itifraer6es accessorias cornmeltidas sd para 
preparar ou facililar a cxecuczo da principal, n2o sendo a pena 
correspondenle mais p a r e  do que a das expressamente amnis- 
tiadas. 

5 unico. A ioterpretagao, no caso da duvida na applica- 
@io da amnistia, per lenca eaciusivamente i auctoridade ju- 
dicial que tivor de appiica-la. 

0 perdzo, coneedido pelo poder moderador a quaiquer con- 
demnado por sentenca yassada em julgado, faz cessar a pena, 
mas nHo impede o mesmo condemnado de pedir a revis20 da 
senteng, quamdo tenha log-ar. 

$5 unico. 0 perdso tambem nZo yrejudiea a aeCIo civil pela 
rcsponsabilidade civil, nern os direilos legitimamente adqui- 
rkbs  par terceiro. 

ART160 164.0 

0 perdso s6pdde ser concedido zo conderrrnado que reunir 
as segujntes condi~6es : 

1.' Ter nota de pande melhoramento moral. 
2.' Ter informa~zo fayolave1 da adrninistra~zo do estabe- 

lecirn- putt1 e do ministerio pnblim. 
. -B-* Qbrigar-seapagar a repara~lo do damno e as custas, 
.=a westar f ~ n c a  jdonea a esse pagamento. 
- - "1P Ter cumprigo (sendo reincidente) dois tercos da pcna 
temporaria ou 12 annos da de prisao ou degredo de 1 ." classe. 

!$ Urrjco. NIo slo necessarias estss conc!~ycies nas infracgies 



merannente politicas, nem nos delictos. Mas, n'estes ultimos, 
poderh, scgun do as circumstaneias, ser imposta ao condemnado 
na conresszo do seu perdso, commuta@o ou reducczo da pena, 
a condi~zo de pagar a um estabelecimento de beneficencia do 
logar; em que o delicto tiver sido commettido, uma quantia 
arbilracla no decreto. 

AtYSIGO 465 " 

0 p e r d b  nZo sera julgado conforme a culpa, nem terh 
effeito, se n3o estiver no cam do artigo antecedente, e se 
acluelle a quem de\ e aproveitnr n%o jjustificar o pasamento da 
reparaczo civil, salvo perdoando-lh'a a parte, ~u nso prestar 
flanca idonea. 

PHTIGO 16h ' 

A commuta~iio ou reduc@o da pena so pode ser concedida 
ao condemnado que reunir as duas primeiras condic;Ues cln ar- 
tigo 165." 

A commutaC3o ou reduc~Zio B spmpre eondicional : aquelfes 
a quem for concedida, serilo privados, n b  se comportando 
bcm, de todo ou parte d'este beoeficio. 

$ unico. A disposi@o d'este artigo nZo e applicavel 5 
commutac;Zo da pena capilal. 

Todos os perdGcs, commu?a~6es ou reduc~bcs dc pcon, 
conccd~dos pelo poder moderador, serZo pSlicados no res- 
pectivo estabelecimento penal, d ~ p n i s  de ~ulgados c~nfonne  a 
culpa. 

ARTIGO iG8P 

0 persl%o da parte, sendo julgado por senten~a, faz cessar 
a pena, nos casos em quc n5o Ira logar a just@ sem accusa@o 
particuhr. 

g unico-. Sendo menor a pwte 115o p6de percloar sem le- 
gitirna e especial auetorisa;ag~o- 

_ DA REHABILITA C i O  

ARTIGO 1169.+ 

.A rehabilita~ao B a reintegra~iio do condemnado, julgado 
innocente em consequencia de revislo extraordinaria da sen- 
t e n ~ a  condernnatoria, em todos os direitos que tiver perdido 
r.,m consequencia da c~ondemnac;'io. 

unico. A rehabi l i ta~b deriva-se da propria sentenca de 
retis20, logoque-passar em julgado, sem necessidade de outro 
algum act0 de qualquer auctoridade. 

ARTIGO 470 " 
A sentenca de revis30 conceders e arbitrarA ao condem- 

nado julgado innocente, se assim o requerer, a justa indemni- 
sac30 do prejuizo que tiver soffrido, a qua1 Ihe sera imrnedia- 
taniente paga pelo estado, sem para isso ser precis0 outro 
promso. 

A senten~a sera publicada no jornal official do govern0 du- 
rante tres dias consecutivos. 

ARTIGO L 7 4 . O  

A prescrip~Bo ou B do direito de ac~3o  criminal, ou do di- 
reito de execuc20 da pena. 

ARTIGO 472 ' 
0 direito de a c ~ z o  prescreve, salvos os casos exceptuados 

na lei: 



1 .O Nos crimes passados 40 annos, sendo a pena comas- 
pondente amorte ou qualquer de 4 ." classe, e passados 6, sendo 
de outra classe. 

2." Kos delictos, passad~s 3 annos. 
3.' Nas contraven~,Ges, passado 1 anno. 
$ unico. 0 praso conta-se do dia em que tiver sido- com- 

mettida a infrac~50, salvo nas cmtinuas ou successivas, e nas 
occultas; n'aquellas conta-se do dia em que tiver $do prati- 
cad0 o ultimo acto, n'cstas, d'aquelle em que a auetoridadd 
publica d'ellas tiver conhecimento. 
- 0 ultimo dia do praso deve ser completo e n8o simples- 

mente come~ado. 
AKfIGD 173.'' 

N5o corre a prescripdo do direito de ac,@o: 
I."mquanto o agente praticar actos que, tendo rela~Ho 

corn a infrac$30, Ihe aproveitem ou favore~am a sua impuni- 
dade, ou se commetter outra infrac~zo. 

2.O Emquanto n8o indemnisar o offendido, salvo no caso 
de  insolvabilidade, e tendo para isso feito todos os esfor- 
cos. 

3." Emquanto nao passar em julgado a senten~a do juizo 
compeleni.e, nos cssos em que d'ella depender a instrucc3o 
do processo criminal. 

4." Emquanto nBo for concedida a l i cen~a  do governo, nos 
casos em que a lei a exija, para se  proceder criminahente 
contra algum funccionario. 

3 unico. Quaesquer actos doprocesso interrompem a pre- 
scrip~,30, ainda mesmo a respeito de individuos que n'elles nSo 
sejam nominalmente implicados. 

0 direito de execu~Bo das penas impostas pela sen ten~a  
prescreve : 

4 . O  Nos crimes, passarlos 20 annos, sendo as penas de 

i ." classe, e passados 40 as outras, salvo o disposto quanto li 
pena capital. 

2." 50s delictos, passados 5. 
3.' Nas contraven~6es, passado 1. 
0 direito de execu@o da pena de morte prescreve pas- 

sados 90 dias; mas a pena serri substituida pela priszo de 
1." classe sem necessidade de senten~a deciaratoria. 

5 unico. 0 praso comeCa a correr do dia em que a sen- 
t e n ~ a  tiver passado em julgado; mas eradindo-se o condern- 
nado, tendo jb soffrido parte da pena, eonta-se do dia da 
evasb. 

AK'IIGO 175 " 

NIo corre a prescrip~20 da pena : 
1." Nos casos dos n." 4."  e 2 . O  do artigo 473.O 
2.'' Havendo obstacu~o material que tenha impedido a sua 

execup8o. 
ARTIGO 476 O 

A prescrip~50 pode ser invocada e deve ser attendida, em 
todo o tempo, e em qualquer estado do processo. 

ARTIGO 177" 

0 individuo a quem tiver aproveitado a pr.escrip@o do di- 
reito de ac@o ou de execu~Zo da pena, ngo poderi residir na 
mesma comarca em que residir o offendido, sua viuva, ascen- 
dentes ou descendentes. 

ARTIGO 478 

h b  obstante a prescrip~iio, p6de a condemnaglo ser in- 
vocada como prova legal da infmc6:Bo, a fim de repellir 3 ac@o 
de  diffamaglo, se o condemnado a intentar em ras5o da impu- 
ta@o d'esse m e m o  facto. 

ARTIGO 179.O 

As prescripc6es ja comeCadas ao tempo da publicaQo d'cste 
a g o ,  serso sempre applicaveis as  suas disposi~loes, quando 
~nodificarem as condi~Ioes da prescripfio, e espeeialmente 

0 



quando augrxlentarern ou redmirem o lempo necessario para 
prescrever. 

DA MORTE DO CONDENNADO 

ARTIGO 480 ' 
A morte do delinquente estingue o procedimento c,riminal 

e a pena, salvo o disposto nrl ultima parte do artjgo seguinte. 

CAPITULO X 

DAS CAUSAS EXTlACTlVhS DOS EFFEITOS 

DAS G O N D E M N B ~ ~ E S  PENA ES 

ARTIGO $81 

0 s  effeitos das conclemna~6es acabampelasmesmas causas 
que extinguem as penas, salvo : 

1 . O  A perda dos instrurnentos da infrac&o ou destinaclos 
a commette-la, e dos objectos adquiridos por meio d'ella. 

8.O -4 obriga~Bo de reparar o damno causado. 
3." h de pagar a multa, as sustas do processo e dmpezas 

que elle tiver occasionado. 
4." hypotheca dos bens do mndemnado. 
Por morte do delinquente pcide proseguir execu~Io contra 

os seus herdeiros em qualquer d'estes easos. 

LIVRO 21 
DOS CUBES E DELlCTOS JU ESPECIAL 

PARTE 1 

GBIMES E DELICTOB CONTRA 0 DIREITO INDIMDUAL 

TITULO I 

COhTRA A PERSONA~IDADK PBYSICA F, IORAC 

CAl'ITULO I 

CONTRA k EXISTENCIA 

ARTlGO 482.' 

& homicidioamc~rled~qualquerpessoa, cauadaporquaes- 
quer meios empregados pelo agente. 

5 uiico. Aaprecia~5o juridica, para qualificar o facto eomo 
holnwidip, .&eve SIX feita sd em relaem a especie dada, veri- 
+.rS*% unimente se a morte foi resultado d'ssse facto. 

BRTIGO 183 

. I)-Ztomieidio t! intenaonal on culposo; o inteilcional6 sirn- 
- p l ~  ori qualificado nos twmos clas sec(5;~ies seguintes: - 



$ unico. 0 homicidio culpqso 6 punivel, segundo as regras 
geraes. 

HO~IICIDIO SIMPLES 

mostrando-se que foi impellido por affecclo mental, porque 
ent5o sori recolhido em hospital de alienados. 

0 homicidio simples serf punido comprisZo de 4." classe. 

Sendo o facto praticado com inten~go de malar, mas se- 
guindo-se a morte sbmente por effeito de causa accidental, 
wunexa a elle, a pena sera a prisgo de 2." classe. 

Sendo praticado sem intengo demamr, mas occasionando 
a morte, a pena sari a pris"a de 3." classe. 

5 unico. Nas offensas A inlegridads physica ou moral, a lei 
presume a existencia da intenc'o de matar, salva a prova em 
conlrario, quando pela parte do corpo a que forem dirigidas 
pelo meio empregado pelo agente ou pelo estado pessoal do 
offendido conhectdo d'aqudle, d e ~ a m  necessaria ou provavel- 
mente causar a morte. 

ARTIGO 186 " 

A prestavgo de audio  a alggem para suicidar-sc, ou a pro- 
vom~%o ao suicidio, seguindo-se este, seri punida com a reclu- 
s%o de 1 ." classe. 

Se em vez de simples auxiliador ou provocador, o erimi- 
noso for o proprio executor da morte, sera punido eom a prisao 
de -3." classe. 

5 unico. 0 individuo qua tendo enlpregado os meios para 
se suicidar, apesar d'isso, escdpar 8 morte, sera obrigado 
pelo juiz correctional, -e depois de adrert~do da enormidade 
do helo, a assignar tarmo corn juramento ou sob pala~ra dc 
llonra, de que mais n'ao ha de attentar contra a sua vicla, salvo 

AWLGO i87 

0 homicidio b qualificado, sendo commettido com circum- 
stancia que constitna premedita~lo. 

ARTIGO 188.U 

0 homicidio'qualificado seri coln a morte. 

ARTIGO 489 0 

@i~~%atsas espeiaes de attenuac"a do homicldio: 
1." A pmvoca@o por quaesquer factos que pela sua na- 

ture&% circumstaneias prvduzam forte ~mpressgo rio animo 
do povocado, segiindo-se-lhe a infrac~io em act0 continuo ou 
durante a impress50 immediata da offensa, excluida toda a idea 
de premeditaczo. 

2.% q b f w s o  Bos limites da justa defeza. 
; is.+& tr  adulterio, se, 's~~rprehendidos n'elle os adulteros, 
$&yrn~-@elks m ambos forem mortos pelo conJuge offen- 
~ l i r f r r  I ~ I ~  acto continuo ou durante, a impress%olmmcd~ata, ex- 
dlriil:, toda a idba de premedita~g~. 

4.' 0 ser commettido pela Me solbra, lida no puhlico 
Gomo honesla, para occultar a siia deshonra, contra seu filho 



dentro das quarenta e oito horas do parto, salvo os casos d e  
gravidez notoria e de remadencia. 

A pena n'estes casos ser6 a reelus50 de 1 ." classe. 
5 1." A disposi~5o do n." 3." 6 applicarel aos paes a res- 

~ e i t o  de suas fiIl~as Inenores e dos seus corruptores, emcpanto 
ellas viverem na casa paterna. 

5 2." A disposirlao do mesmo numero n2o aproveita ao 
conjuge, nem aos paes yue hou\eren~ faeilitado a corrupc5o 
(111 prnst~tui~Bn de coa rnnlher ou fili!as. 

HOIIITGIDIO COMbIETTIDO Ehl RIXA OC YOTIM 

AKTIW 490 O 

Na puni~lao do llonl~cidlo commettido em rixa ou motink 
observar-se-ha o segui~te:  

1.O Sendo as offensas mortaes praticadas so por um dos 
participantes, seri este punido como homicida. 

2." Sendo as offe~sas praticadas por mais de urn, e nior- 
tacs pela natareza de cada uma e nlo pelo concurso de todas, 
serzo os que as praticarem punidos eomo homicidas. 

3 . O  Sendo mortaes, n%o por sua naturera, mas pelo con- 
cnrso de todas ou de a l p a s ,  a pena serd a pris5o de 2." classe 
para os auctorcs das offe~~sas de 1." ordcm, e a de 3." para os 
das offensas de 2." 

4." Nlo podendo averiguar-se quaes os auctores das offen- 
sas de I." orilem, a perla seri de degredo de 3." classe para 
todos os participantes que tirerem praticado contra o offen- 
dido algurna offensa. 

ABORTAMENTO 

E abortamento a expuldo, por quaesquer meios provo- 
cada, do product0 da concepcIo em qualquer epocl~a da gra- 
videz. 

$ unico. No abortamento 6 punivel a simples culG, se- 
gundo as regras geraes. 

ARTIGO 192.O 

0 abortamento de mull~er contra sua vontade sari punido 
corn a prisso de 2." clasee; e com a de I ." sendo o crime ha- 
bitual. 

!$ unico. A lei nlao incrimina o parto prematuro artificial, 
no111 o abortamento cirurgic.~, sendo a sua necesstdade resol- 
vida por facultativos. 

ARTlGO 193.O 

A mulher que abortar, usando demeios que &tro lhe sab- 
' ministrar, 011 que ella mesmo empregar ou deixar empregar 

para esse firn, scrh punida corn a prislao de 2." dasse. 

ARTIGO 196 

li: circumstancia especialmente attenuante do abortamento 
o ser commettido pela multler solteira, tida no public0 como 
honest?, para occt~ltar a sna deshonra, salvos os c.asos de gra- 
videz notoria o de remeidencia. . 

A . p a  n'este caso sera a recludo de I . a  classe. - - 



CAPITULO I I I 

~ 1 1 ~ 1 ~ 6  495 O 

S5o offensas integridade physica ou moral todos os factos 
de que resultem ou possam resular, directamerrte ou somo 
conseguencia, l esks  aos tecidos, per turbams as func~6es ou 
affec~aes ao espiribo. 

ALlTrGO 496 

As offensas sSo de primeira, segunda ou tereeira ordem. 
5 uniso. Nas offensas de primeira e segunda ordem t: pu- 

nivel a simples culpa, segundo as regras geraes. 

OFPENSAS DE PRIMEIRA ORDEM 

ARTIGO 197 

Sao oflensas do primeira ordcm : 
1." As que atacam orp2os ou funccaes importantes par2 

a eoilservacHo do individuo na sua vida organica ou de reiasad, 
oo para a conserva$io da especie: 

2." Quaesquer offensas de  outra ordkm, dando em resul- 
tado lesaes d'esta especie. 

unico. As offensas de primeira ordem aggraram-se es- 
pecialmente; 

i ." Sendo essesorg3os oufunc@es demaxima importancia. 
2 . O  Sendo incuravel a lesso, perturbac20 ou affec~iio. 
3.' Ficando o oilendido pcrpetuamente inhabilitado para 

o seu trabalho professional ou para qualquer outro trabalho. 
4,"Causando grave e notavel deformidade apparente. 

As offensas de primeira ordem serfo punidas corn a pris2o 
de 3." classe; e concorrendo quaesquer das aggravantes de- 
claradas no artigo antecedente, corn a de "La 

ARTIGO 199.O 

Nas offensas a lei presume a exister~cia da inten~Io de pra- 
ticar as de prirneira ordem. salva a prova em contrario, p a n d o  
pela parte do corpo a que forem dirigidas, pelo meio empre- 
gado pelo agente, ou pel0 estado pessoal do offendido conhe- 
eido d'este, devam necessaria ou provavclmentc prodazir o 
resultado que a lci qualifica como tal. 

OFFENSAS DE SEGUNDA ORDEbI 

ARTIGO 200 " 

Slo offensas de segunda ordem: 
1 .O As que atacam orgIos ou func~aes menos importantes. 
4." Quaesquer de terrceira ordem dando em resultado le- 

s6es d'esta especie. 
$ unieo. As offensas de segunda ordem aggravanl-se es- 

pecialmente : 
1 ." Sendo incuraveis. 
2." Causando deformidade apparente. 
3 . O  Impossibilitando o indiv~duo de exercer temporaria- 

mente o seu trabalho professional nu quaiquer outro trabalho. 

ARTIGO 401 

As Offensas de sekunda ordern serIo punidas com a re- 
cluao de 1 .a classe; e co?cor~.endo quacsquer dasaggravimtes 
declaradas no artigo antecedent?, com a prisso de 3." 



OFFEYSAS DE TERCEIRA O R D E I  
OFFENSAS COMSETTIDAS EM MOTIhI OU ARRUIDO 

ARTlGO 

S5o u&nsas de terceira ordem: 
Todas as n5o comprehendidas nas classifica@es anleee- 

dentes. 
As offensas de teruira ordem serao punidas corn a recla- 

s3o ou multa de 2." classe; mas sendo insignificantes ser6 a 
pena a reclusZo policial ou multa leve, salvo havendo inten6.30 
de injnriar, porque serIo punidas como injuria. 

$ unico. A lei nlo incrimi~ia as vias de facto empregadas 
pelos paes para corn os fiihos no exercicio do dreito de cor- 
recc%o paterna, n5o constituindo offensas de primeira ou se- 
gunda ordem. 

CAUSAS RSPECTAES, ATTEUUACAO DAS OFFENSAS 

ARTlGO 203 * 

Slo causas especiaes de attenua@o as indicadas no ar- 
tigo 489.' n.OS 1 .O, 2.' e 3 . O ,  e nos termos ali designados. 

A pena ser6 ent2o a seguinte: 
Se ao facto: niio existindo ellas, correspondessea prisZo ou 

degrcdo de 2.' ou 3." classe, ser5 applicada a reclus5o de 2." 
Se correspc~ndesse A reclus2o ou multa de 1 .", seri appli- 

cada a policial. 
Se correspondesse redus50 policial ou multa leve, nTio 

tera pena algnma. 

ARTlGO 8Uh " 

Na puni~30 de offensas commeitidas em metim ou arrrlido 
observar-se-ha o seguintr : 

1 . 3 e n d o  conhecidos os auctores das ogensas recebidas 
pelo offendido, seriio punidos em ras% das que tiverem pra- 
ticado e cada urn conforme a natureza d'ellas. 

2." Nlo se podendo determinar precisamente o auctor de 
cada uma, ou sendo o resultado consequencia ngo de uma sd, 
rnas do concurso de muitas, sera imputado o mesmo resultado 
a todos os que tiverem praticado offensas, sendo todavia atte- 
nuada a pena respectiva. 

OFFENSAS h INTEGRIDADE PHYSICA PRATICADAS 

PEL0 INDIVIDUO CONTRA SI3lESMO 

ARTlGO 905 

0 que a si proprib causar ledo p e  o exima do servi~o do 
esercito 011 da marinha sera punido com reclusao de 2." classe 
e multa igual ao p r e p  taxado n'esse anno para a s ~ b s t i ~ c i i o  
do ser.vi6.o; e bem assi~n os que a isso provoearem, aconse- 
lharem ou coadjuvarem. 

5 unico. Mas o que praticar o facto, corn annuencia ou a 
pedido do proprio inrlividuo, seri punido com o degredo de 
3.a classe. 



EXPOSlCIio E ABANDON0 DE MENORES 

OU EKFERIOS 

ARTIGO 206 . 

A expvsi@o ou abandono de menor de sete annas em lopar 
que nZo seja o estabelecimento destinado 5 recep~20 dos ex- 
postos, sera punida com a reclusIo de 2." classe; e sendo pra- 
ticada pelos paes com a de 1 ." 

ARTIGO 207 

Aquelle que acl~ando exposto em qualquer Iogar um re- 
cemnascido, ou encontrando abandonado em logar ermo ou so- 
litario um menor de sete annos, o n2o aprcscrrtar 5 auctoridnde 
administrativa mais proxima, sera punido com a reciusiio de 
2." classe, salvo SP, quizer encarregar-se d'elle, e assim o de- 
clarar A auctoridade. 

ARTIGO 208 

Aquelle que tendo a seu cargo a crea~3o ou educa~zo de 
um menor de sete anms, ou que tendo-lhe sido confiado por 
qualquer titulo, o entregar a estabelecimei~to publico de en- 
peitados ou a outra pessoa, sem consaitimento de quem Ih'o 
confjou ou da auctoridade competente, sera pontdn a re- 
cluslao de 2." classe. 

8 unlco. Se o tiver entregue em estabelecimento de en- 
geitados sem signal ou indicacao que possa torna-lo conhe- 
cido em qualquer tempo, do modo que se torne d~lficil ou im- 
possivel reeonhece-lo, sera pun~do corn a reelusgo de l .a classe. 

verem teuda e manteudanlente, serA punida com a recluslao 
de 2." classe. 

# unico. F; applicavel a este artigo a disposicso do ,$ unico 
do artigo antecedente. 

ARTIGO 2l0 

0s paes, tutores ou preceptores, que por maldade, por im- 
teresse pecuniario, ou para se subtrahircm ao encargo de os 
sustentar, derem seus filhos ou pupilos menores de dezeseis 
annos 5 mendicidade ou vadiagem, ou os entregarem a aven- 
tureiros, ser8o punidos corn a reclusb de 1 .a ciasse. 

ARTIGO 211 

A exposi$io ao desamparo de uma pessoa enferma on en- 
trevada, ou o sew abandono, sera punido com a r~clus.30 de 
4 .a classe. 

ARTlGO 212 

A recnsa de auxilio peIo medico on cirurgiso, em caso clc 
perigo imminente, ou peia parteira em caso urgente, sera pu- 
r~ida  com a recluslo de 2." classe. 

A negligencia de qualquer pessoa exercendo a arte obste- 
tricia em pedir, quando possivel, a assistencia de medico ou 
cirurpiiio, sobrevindo n'um parto circumsta~~cias quo possam 
causar receio pela vida da  1n2e ou da creanca, sera puilida 
corn a multa. 

ARTIGO 209 O 

-4 exposi(5o dos proprios filhos em estabeIecimento de eo- 
geitados pelos paes legitin~os ou ainda pelos naturaes que vi- 



CAPITULO IV 

CONTRA A LIBEHDI~DE 

ARTIGO 216 

0 facto de se assenhorear por violencia, ameaea, fraude 
ou seducgHo de qualquer pessoa, de mod0 que ~Cio possa 
invocar a proteccSo publica ou particular; ou de um menor 
de dezeseis annos, ainda corn o consentlmento d'elle, mas sem 
o de seus paes ou tutores, sera punido pela fbma sepuinte : 

I ." Sendo o otfer~dtdo ~eridido como escraio ou servo, corn 
a prisgo de 1 ." classe. 

2.O Se~ido levado contra sua ~ontade para o servi~o de po- 
tencia estrangeira, ou transportado como colono, ou para qual- 
qner servi~o public0 ou particular para paizes estrangeiros, ou 
abandonado em pai7 longiquo, eom a prislo de 2." 

3.' Se, sendo menor de dezesers annos, tiver sido entre- 
gue a mendigos, vagabundos ou arentureirm, corn a pris3o 
de 2." 

8.9end0,  Mra d'estes casos, subtrahido por urn tempo 
indeterminado i s  suas rela~aes de familia, de esrado ou de 
industria, corn a reclus20 cle 1 ." 

§ unico. Sendo rnenor o offendido, se o firn do agente ti- 
Fer sido subtrahi-lo a maus tratos ?te paes, tutores, mestres 
s u  encarregados da sua guarda, ficari isento de p e q ,  uma 
zez que immedialamerite o ~plesente i auctosidnde publica. 

ARTIGO 215.0 

A simples reten~go de alguem, corno preso, em a!gurna 
casa ou n'outro logar, priiando-o da sua liherdade, serJ pu- 
nida com a reclus5o de 2." classe, n%o excedendo a cinco dias; 
corn a reelus20 de I.", n3o excedendo a vinte, e corn a prislo 
de-3.", excedendo a vinte. 

A prisIo de 3." classe t a b  sempre logar concorrendo qual- 
quer das seguiintes aggravantes : 

--r~'Y.*'Senda o offendido ascendente ou dcscendente do 
ageente. 

2." Tendo este simulado auctoridade publica. 
§ unico. Consistindo a detenc50 em abuso do direito de 

eorrec@o sobre filhos, tutelados, aprendizes ou pessoas simi- 
Ihantes, seri considerada como circumstancia attenuante na 
applia@o da pcna, nIo tendo sido acompanhada de crnel- 
da de. 

ARTIGO 246.0 

Se at4 ao momento da expirack da pena o offendido n%o 
'&+& sido descoberlo ou posto em iiberdade, o agente ser.8 re- 
tido no estabelecimento penal at6 dar conta (la sua paragenl 
ou ate que elle apparep. Esta deten~so supplementar cessara.: 

1.9ecorrido o maximo marcado no artigo 156." 
2." Chegando o pariodo em que, segundo a lei civil, o 

offendido deva, como ausente, presumir-se morto. 

AXTIGO 217 

Sera punido corn a reclus5o policial : 
4." 0 individuo particular que prender outrem, f6ra dos 

casos de fiagrante delicto. 



2." Ondividuo-que, prendendo outrem em ikagrante, o 
n5o conduzir direciameole a urn posto rle guarda, ou o n8o 
entrcgar logo fi auctoridade judicial ou adrninistrativa. 

3." 0 que detendo outrem, como precaugio necessaria em 
raszo de affeccXo mental, o n5o participar A auctor~dade po- 
licial dentro de vinte e qualro horas. 

ARTlGO 218 " 

A ameaca, tendo p r  Lim obrigar o oEendido a satisl'azer 
qualquer exigencia illicite, sera punida : 

1 . T o m  a recluslo de 1 classe, se o rneio de press20 em- 
pregado constituisse, sendo realisado, infrac~ao punida corn a 
morte ou  corn alguma dzs penas de pr ig0 ou degredo de 
I ." classe. 

"Lo Corn a reclusIo de 2.", se Ihe correspondesse quaes- 
quer das de p r ~ s l o  ou degredo de 3." 01.1 3." classe. 

3 . O  Com a policial, em qualquer outro caso. 
Se a pressio for de natureza tal quo o offendido, ern con- 

sequencia d'ella, satisfa~a a exigenaa, sera o facto, em qualquer 
dos casos, pl i~ido como roubo ou extorsgo. 

5 unico. Sendo licita a exigencia, a pena serd de reclusio 
de 2." classc no primeiro caso, de reclus3o policial no se- 
gundo, e dt! rnulta leve no lercc1r.o. 

XRTIGO 219 

N3o sendo propriam~nte o fim da ameaca qualquer exi- 
gencia licit3 ou illicita, mas so atemorisar o offendido ou inju- 
ria-lo, se:i pui~tdo no primeiro caso coma offensa leve, e no 
seg~ndo  como injuria. 

ART~GO 220 

@ ameara a intirna@o escripta, verbal au feita por quab 
qucr outra forma, de urn ma1 im~ninente ou futoro A pessoa, 
honn ou propriedade do offendido, ou gs de sua fanril~a & 
amigos. 

'$ unico; considerada escripta a anleaCa jcroglifica, por 
meio de signaes ou objectos que entre opo~osig~~il i~amameaca 
de cerrto ma]. 

vioIa@o de dom~cilro a introd~~c@o ou a mistencia em 
germanecer na casa alhe~a, contra vontadc de seu dono, f6ra 
dos casos em que a 1e1 o perni~tte. 

A violado de domicilio sera punida corn rccluslo de 2." 
classe. 

uniw. AQsposi@o d'este a r t~go  n%o e appiicar eliscasas 
& v d a  de  comestrteis ou bebidas e outras casas puhl~cas, 
emqmto se conservarem abertas nos termos dos regulamen- 
&: a e i  H entrada em casa alhe~a corn o fim de cr  tar urn ma1 
gmvea SI, ou aos morado~es d'ella ou a tcrceiro, ou de pr estar 
algum servi~o a humanldade. 



CAPITULO V 

COKTEI.4 0 ESTADO CII'lL DAS PESSOAS 

USURPACXO BE ESTADO CIVIL 

ARTlGO 2222.0 - 
A usurpa~lao do estado civil de outrem, a usurpa~50 dos 

direitos conjugaes por meio de falso ou fingido casarnento, e 
a usurpa~30 de quaesquer direitos de familla, corn o fim de 
prejudicar direitos de alguem, ser5 punida com a prisao de - 

3.a classe. 

ARTIGO f123.O 

A snpposi@o de parto verifica-se por qualquer dos se- 
guintes factos: 

1." Quando a mulher, sem ter parido, der o parto alheio 
como seu, ou tendo parido Elhb vivo ou morto, o sribstituir 
por outro. 

2: Quando os paes, n'io tendo filhos, e com o fim de pre- 
judicar direitos de legjtimos herdeiros, suppozerem como tal 
um estranho, dando-o como seu filho. 

3." Quando alguem substituir a um terceiro em logar do 
proprio filho d'este um estranho. 

4 . O  Quando qualquer falsamente declarar perantp a aucto- 
ridade competente, corn o fim de prejudicar direitos de legi- 
timnc h~rdeiros. o nascimento de fiho seu que nunca existiu. 

A pena nos tr-es prirneiros casos sed  a recluSo de 1 ." clas- 
s, e no ultimo a recludo de 2," 

ARTIGO 226 p 

A suppress20 de parto verifica-se: 
4." Quando os paes de urn infante nascido corn vid$ e 

ainda nHo lah~ado no registo do estado civil, fizerem desappa- 
recer os vestigios da sua existencia com o flm de lhe suppri- 
mir ou mudar esse estado. 

2." Quando, corn o mesmo fim, falsamente cleclararem pe- 
rante a auctoridade cornpete~te o.obito de infante que n'io tiver 
fallecido. 

A pena s'ed a seclus5o -de I .a classe. 

CAPITULO VI 

CONTRA 0 PlJWR OU CONTRA A I lONRA 

E~&~'uP~,~VH)LA$.&O, RAPTO E OUTROS I:LTRAJES A 0  PCDOR 

ARTIGO B5.0 

E estupro a copula corn mulher casta ou honesta, menor de 
dezoito annos, por meio de seduce30 ou de qualquer fraude. 

0 estupro seri panido corn pris5o de 3." classe, se a mu- 
b r  for maior de doze annos; nlao o sendo, sera punido corn 
a pena da viola~Ho. 

ARTIGO B 7 . O  
~ . .. 

E viola~lo a copula com qualquer mulher contra sua von- 
~ P : J  p meio de violencia physic.a ou de vehernente intimi- 



da~%o, ou achando-se por qualquer causa privada do uso da 
rasgo ou dos sentidos. 

$ unico. E tambem considerado violaclao qualquer outro 
forcamento, de que a mulher resulte perda da virgindade. 

A viola80 sera punida corn pris'o de 2." classe. 

ARTIGO 229 0 

S2o circumstancias especialmente aggravantes d'estes crj- 
mes : 

4 . O  Ser o criminoso ascendente, descendente, genro, tio 
ou sobrinho, irmzo ou cunhado, da offendida. 

2 . O  Tutor, curador, mestre ou pessoa que sobre ella tenha 
por qualquer titnlo aactoridade, ou a quem esteja confinda a 
sua cduca~zo, di~ecc9o ou guarda. 

3." Empregado publico, de cujas func$6es deperlda pre- 
tenszo ou negocio d'ella. 

4." Ecclesiastico ou ministro de qualquer culto. 
5." Domest~co d'ella ou de  sua familia. 
6 . q ~  a offendida casada. 
A pena do estupro n'este caso sera a prislao de 2."classe, 

a da viola@io a prislo de 1." 

E rapto a tirada de m u l h e ~  de urn para outro logar por 
meio de seduc@o, violencia, ou achando-se por qualquer causa 
privada do uso da rasBo ou dos sentidos, para satisfazer pai- 
x5es carnaes, ou ainda para casar. . 

$ unico. E circwnstancia aggravante estar a raptada em 
deposito judicial. 

ARTIGO 231.0 - 
0 rapto sera punido corn a prido de 3.a classe. 
§ unico. Ao crjminoso que nEo der conta da-paragem da 

raptada, ou conveniente e satisfadoria explica~5o Scerca da sua 
desapparicJo, ser6 applicavel o tlisposto no artigo 2 16." 

sendo o fim da sedacg50, fraude ou vioIencia a copula 
com mulher, mas irnpudicidade contra a natureza corn indi- 
viduo do mesmo ou de diflerente sexo, serd o facto equipa- 
rado ao estupro, viola~lo ou rapto, confom~e as circomstan- 
cias, e punido nos terrnos dos artigos antecedentes. 

BRTIGO 233.0 

O~itro qaalquer ultraje ao pudor de individuo de urn ou 
outro sexo, para satisfazer paixloes libidinosas ou para qual- 
quer outro fim, sera punido corn recluslo cte "La classe. 

ARTIGU 236 " 
Nas ~nfracploes, previstas n'este capitulo, n%o tern logar a 

aczcusa@o do minkterio publico sern q m x a  dooffendido ou de 
seus paes, av6s, nrando, ~rmnsos, tutores ou curadores, salvo: 

1." Havendo effective cmprego de biolencia na execudo 
da infracbo. 

2." Sendo o offendido menor dc doze annos. 
3.' Sendo pqssoa miseravel, On a cargo de eslabelecimento 

de beneficencia, ou membro de ordern ou eongrega@o reli- 
giosa. 

4." Havendo escandalo publico. 

ARTIGO 235.0 

Nos casos de estupro, violac2o ou rapto cessard, em rela- 
~ 5 o  a todos os participantes, o procedimento e pena, casando 
o crimi~~oso com a offendida; salvo se o matrimonio for deiini- 
tivamente declando nnllo. 

3 unico. 0 casamento, sendo a offerldida meuor, deverd 
ser approvado cornpetenterncote, nos telmos da lei civil, e se 



auctorisado elle, esta se recusar, sem motirro legitimo, ainda 
n'esse caso cessad o procedimento e pena. 

CALUMNIA 

ARTlGO 236 . 
E calumnia: 
1 . O  A apresentaG50, de queixa ou denuncia de alguma in- 

R.ac@o, contra alguem, conhecendo o agente a sua innocencia. 
2." A introducg.30 de cousa, qug possa constituir indicio ou 

presumpGo de culpabiiidade de alguem, em logar adequado 
para o fazer parecer culpado de algwna infrace50, e corn esle 
fim. - 

ARTIG'O 237." 

A calumnia sera punida eom a i-ecYu&o de 3." classe. 
§ unico. N5o corrcspondcndo infrac@o,,objecto da ca- 

lumnia, pena superior a reelus50 de 2." elasse, poderti ser 
applicada esta, conforme as circ~~mstancias. 

ARTIGO B8.O 

& diffamago a impula~%o a alguem, ou a sua reproduc~30, 
de factos, embora indeterminados, que constitnam crime ou 
delicto. 

E injuria a imputac50 a alguem, ou a sua reproducgo, de 

factos que, nlao constituindo diffama~60, sao comtudo offen- 
~ivos da honra, r,rredito 011 considsra~%o, e bem assim quai- 
F e r  offensa tenclente a desllonrar, desacreditar, desconsi- 
derar ou ainda a ridicularisar o offendido. 

5 unico. A lei comprehende, sen1 excepG2o alguma, todos 
CIS modos possi) eis de tiommetter estas iofrac~ljes, como, a pa- 
lava, o escripto ;i m%o, impresso, lithographado ou gravado, 
0s signaes, gestos, pinturas, pvnras ,  caricaturas ou outras 
imagens sensiveis, ou ainda as via5 de facto. 

ARTIGO Z3S.O 

A ~ . s s S a  da 0pid3~  sobre factos, produqSies littera- 
~,,sici&&as, wii&icas-uu industriaes, ou sobre conheci- 

gi@ qaeidade de alguem, nZo saindo dos limites da 
racionaj au do precis0 para rnotivar a opinib ou 
ritica interessante, 1150 P considerada irljuriosa, saE 

v$s as imputa@es ou expressnes que, nos precisos termos do 
artigo antecedente, constituirem diffanla~ao o u  injuria. 

ARTIGO PLC.0 

.A tli&ma~% e injuria s%o publicas n'estes casos: 
-&42 &s w-irbae~, serid~ proferidas em logar publ~co, em 

mais de anco pessoas, ou communlcadas indivi- 
-8 mais de dm. 

4' -2.* As por palquer modo esmptas, sendo o escrjpto ex- 
pBto em logar publico, distribuido ou posto 2 venda, ainda- 
que dandesbmamente, lido em reuni3o do mais de tres pes- 
&as, ou meommeado i6dividualmrnte a mais de sels. 

3." As msistentes em offqsa $ integridade, ameaea ou 
g* @?do praticadas em logar publico ou em reuni2o de 

&es pessoas. 
ARTTGO 241 * 

a &ma@, sendo publia, serii, punida corn a recluslau 
~38 It*, e n'io o sendo, cdm a reclus2o de 2." 



A R ~ I G O  212 

,4 injuria, sendo publica, sera puilida corn a recluslao de 
2." classe, e n3o o sendo, corn a reclus2o polidal. 

$ unico. A provoc'a~%o proxima por parte do offendido, 
exime de pena o accusado, ainda quando a injuria consista 
em offensa de 3.a categoria. 

hRTl GO 243.0 

Se os termos, em que for concehida, ou o modo, por cpe 
for fetta a iixjuria, n5o poderem na opiniiio publica ser consi- 
derados, sen30 como mnjuriosos, o accusado nBo serd isento de 
pena, allegando qne n5o teve animo de injuriar. 

$ unico. Sendo a injuria ou diffama~so encoberta, ou con- 
cebida em termos equivocos, o accusado que nEo der expli- 
ca~Ioes satisfactorias, se o offendido o requerer, sera punido 
nos tcrmos do artigo antccedente. 

ARTIGO f44 ' ' 

R2o serd adrnittida prom alguma sobre a verdade da diffa- 
ma530 ou injuria, salvo :. 

1 ." Imputando-se a fullccionarios publicos hctos precisos 
e determinados, relativos a suas func~6es. 

2." Imputando-se a qualquer pessoa crime ou delicto, cuja 
accusa@o pdo ministerio pub1ic.o nZo dependa de queixa do 
offendido; n'este caso $0 se admittira como prova sentengi, 
ainda 1130 cunlprida pelo offendido ; mas podera scbrestar-se 
no prncesso de diffama@o atca decislo do process0 pelo crime 
ou delicto sobrc que ella versar, estanclo este ja pendente ao 
tempo da diffama~go. ~ 

Fazendo o accusado 3 prow n'estes dois casos, ser5 isento 
de pena. 

3 unico. iTa diEama$io ou injuria feita aos mortos, nunca 
serd admissivel a prova da verdade dos fdclos imputados. 

ARTlGO 345.O 

Ngo haverti procedimento judicial pela aiffarna~go 011 in- 
jurb sen20 a reyuerimento do offendido, salvo sendo a in- 
frac@o commettida : 

1 Contlq o rei ou pessoa da familia real. 
2: Contra qualher  itos poderes do estado, ou rlas ea- 

Igaras legislativas. 
3." Contra p a l q ~ ~ e r  tribunal ou a~c~toridade e~~clesiastica, 

civil ou mititar. 
Contra na~ties, soberanos, chefcs de cstado ou gover- 

'nos estxangeiros, ou seus agentes diplornatieos n'este reino. 
A* Emprese- de qualquer tribunal, auctoridade ourni- 

&#mde culh m, esercjeio d? suas func$bes. 
5,unico. Sendo fallecido o offendido ser2o corisiderados 

como taes, para os effeitos d'este artigo, os seus ascendentes, 
- conjuge, filhos e netos, irmsos e herdeiros. 

AKTlGO 2i6.0 

No caso de coudemna~bo, sera a sentenp, a titulo de IT- 

p%aa@o, se o effendido o exigir, publicada no Diario do Lis- 
 em quaiper jornal do districto, 5 custa do condem- 

- r+.&xb a diEama@o ou illjuria feita em jornal, serd eslz 
tat@er]g obrigado a transerever a senlenSa dentro do prase" 
n'elIa mareado, sob pena de reeluslao de 2.a classe, ao dono, 
sdi6r ou redaetorhriocipal. 

BRTIGO 967 

. d k ~ ~  de mjuria prescreve passados seis mezes. 

ARTIGO 218 

~ & . e ~ $ r e s s " o s  diffarna~oriaas ou injuriosas nos dis- 
profpridos em biz0 oa  rros eseriptos abi produzidm, 



podergo os juizes perante quem pender acausa, e co~ilonieio 
disciplinar, suspender at8 seis mezcs o advogado ou proeu- 
rador que as tiver proferido ou cscripto, salvo sendo filhas do 
calor da discussiio, e ret~rando-as estes. Em todo o caso as ex- 
pressijcs escriptas serlo marldadas risear. 

§ unico. Sendo as expressaes reiativas a faetos estra~ltlos 
a causa, ou de tal natureza que meregun correcqIo mais grave, 
0s juizes pronunciarzo a suspcrlsBo disciplinw, sem prejuizo 
das penas respectivas ii iqfrac@o. 

ARTIGO 4CS.' 

A suppress50 ou abertura de carta ou papel fcehddo, per- 
teneente ou dirigida a oulra pcssoa, sera punida corn a reclu- 
s8o policial; riras sc corltivcr segredo ou declara~lo confidcn- 
cial, e o agcnte os revelar, a peua scri a reclusb de 2." classe., 

5 unico. & circ~imstarlcia aggravante pertenccrem as car- 
tas, papeis ou despacbos ao servi~o publico, e serem emanados 
de alguma auctoridade ou a cJla dirigidos. 

0 empregado ou operario em fabrica ou estabeleeimento 
industrial, ou easa de cornmtrcio, ou cncarregado da sua ad- 
rninistra~xo ou direc@o que, corn prejuizo do proprietario, 
descobrir o segredo da iua industria ou commercio, serd pu- 
nido corn reelusso de 2." classe. 

3 unlco. Despedindo-se o agente maliciosamaite, ou sendo 
comprado ou alliciado para sc dcspedir, no intento de tirar pard 
si ou para outrem partido do segredo, seri punida a reve- 

la@d corn a mesma pena, apesar d'elle j l  n%u fazer parte da 
fabrics, estabelecimento ou casa. 

ARTIGO 9 5 1 . O  

Qualquer pessoa, depositaria por estado ouprofiss'io de se- 
gredos quelhe tiverem sido mnfiados, que os revelar sem an- 
auencia doproprietario, sc1-i pwlida corn reelusiio de classe. 

5 miico. 0 medico, cirurgi50, pharmaeeutim ou parteira 
que revelar ou fizer conhecer doengs que o respective doente 
tivesse interesse ou vonktdede accultar, ou defeitos corporaes 
nXo apparent-es, serA punido wmo rbu de injuria. 

TITULO I1 
CONTRA A PROPRIEDADE 

ARTIGO 838 " , 
bfmb asubtrac@o de eousaou valoresmobiliarios alheios, 

stam ipi'encia para corn as pessoas, e sem ameaga. 
0 furto B simples ou qualificado. 
$ unieo. A tentativa de furto b sempre punivel. 

FURTO SIMPLES 

ARTIGO 9SS.D 

Ohrto  simples serli punido eon1 recludo de  I .a class& 



ARTIGO 2% " 

STio especialrnente attenuantes do furto simples as eircurn- 
stancias : 
- 1 ." De consistir em alimentos, subtrahidos s6 co111 o fim 
de satisfazer immediatamente a necessidade da fome; ou 

2." Em fructos ou productos ja ceifados, mas nzorecolhi- 
dos, ou em fruetos subtrahidos em acto de rebuscar nu res- 
pigar nos campos; ou 

3." En1 cousa de insignificante valor, em relac'io a fortunn 
do offendido. 

II." De restituir o agente a cousa, ou indemnisar o offen- 
dido do seu valor e de todo o prejuizo, ha~enclo j i  procedi- 
mento criminal. 

A pena sera a reclusIo de classe. 

ARTIGO 255 

Tendo o agente voluntaria e eompletamente indemnisado 
o offendido do valor da eousa e do prejuizo resultante da suh- 
fracc50, 1120 havendg ainda procedimento criminal, ficaraisento 
de responsabilidade penal. 

ARTIGO 256 

0 furto I? qualilicado pela pessoa, sendo commettido: 
1." Por dono de hospedaria ou estalagem, ou seus domes- 

ticos contra qualquqr hospede, e vice-versa. 
2 . O  Por domesticos contra seus amos, ou contra outras 

pessoas em casa d'estes, e vice-versa. 

ARTIGO 257.0 

0 furto 6 qualificado pelo tempo, sendo commettido: 
Em occavilo de incendio, naufragio, inundacXo, ou outra 

ealamiilade publica ou particular do offendlilo. 

ARTIGO 258.' 

0 furlo 12 quahficado pelo logar, sendo commettido: 
1." Em igrejas ou edificios destinados ao culto religioso, 

ou em cemitelios. 
2." Nos paeos reaes, tribunaes, theatros, banhos 0 esta- 

belecirnentos penaes. 
3." Em estrada, riobu canal, caminho de ferro, estabeleci- 

mentos de posta ou diligencia, pateos adjacentes, estay."os, des- 
ernt~areadonros oo raps, sendn ns ohjertos furladoslragag~r~s rle 
passageiros ou viajantes, ou generos ou mercadorias, que ti- 
verem sido ou hou~erem de ser transportadas por qualquer 
d'essas ~ i a s .  

4." Em casa habitada, mas de noite, e por mais de urn in- 
d~viduo. 

ARTlGO 359.' 

0 furto B qualificado pelo rnodo, sendo eornmettido: 
I." Corn usurpa$io de titulo, uniforme ou insigrias de 

clualquer rnirrtstro do eulto, fiincc~onario pul)l~co ci11l ou mi- 
litar, ou com ordem falsa de qualquer auctoridade puhhca. 

2 . T o m  abuso de confianca. 
3 . O  Por quadrillla. 
4 . O  Corn chaves falsas. 
6.' Com arrombamento. 

ARTIGO 260.O 

0 furto i! qualificado pela natureza da eousa: 
4.' Sendo o objeelo furtado algum processo, documento 

on escripto, cor~tendo obriga~zo ou. desobrigaf%o, ou consti- 



tuindo prova do estado civil de qualquer individuo, ou exis- 
tente em archivo puUico, aindaque o frlrto seja sd de park 
au de alguma folha. 

2 . 9 e n d o  o object0 furtado de tal import ancia, que da sua 
priva~zo resulte grave damno ao offendido em sua pessoa, con- 
dielo, credit0 ou fazenda. 

ARTIGO 2G1.0 

0 furto 6 qualificado pel0 estado moral do criminoso, sendo 
este seguncla ou mais vezes reincidente. 

ARTIGO 2E2 

0 furto qualificado pela pessoa, tempo ou logar, sera pu- 
nido corn degredo de 3." classe; o qualificado pelo modo, na- 
tureza da cousa ou estado moral do agente, corn degredo de 8." 

$ unico. Concorrendo porem no facto qualquer das atte- 
nuantes especificadas no artigo 415L.O, ou havendo em geral 
attenuantes de grande importancia, poderi a pena ser a re- 
Bus20 de 4 ." classe. 

A ac,@o criminal de furto n2o tem logar sendo este prati- 
cado : 

I .O Pc,lo conjuge em prejuizo do ontrn, salvo havendo se- 
para~60 judicial de pessoa e hens. 

2." Pelo astendente em prejuizo do descendente. 
$ unico. Outra qualquer pessoa, que n'estes casos parti- 

cipar no hcto, fica sujeita B responsabilidade penal segundo a 
natureza da participaczo. 

ARTIGO 26 i " 

sendo o fwto praticado pelo agente contra seus ascendentes, 
irmzos, sogros ou genros, padrasto, madrasta ou enteados, 
tutores ou mestres. 

ROURO E EXTORSAO 

ARTIGO 26.5.' 

B roubo a apprehenszo da cousa ou valores mobiliarios 
albeios por meio de  violencia para com as pessoas, ou de 
ameap. 

E extors30 a cow@o de ;ilguem, por violencia ou ameaca, 
a escrever, assigoar, entregar ou destruir escripto ou titulo 
que contenha ou produza ob~igagio ou desobrigaglo. 

0 roubo e a extors50 s5o simples ou qua1ificados.- 
5 ,I.VO emprpgo de violencia ou ameaca contra algue111 

na apprehenszo de qualquer cousa, n5o deixa de constituir 
roubo, ernbora o crirninoso allegue te-lo feito por outro mo- 
tivo, sobrevindo-lhe depois o pensamento da apprehenslo. 

9 2." emprego contra alguem, pel0 agente surprehen- 
dido en1 furto flagranle, dc armas corn que viesse prerenido, 

- 

ou a violencia ou arneafa para se assegurar da cousa furtada, 
constitlle roubo. 

ROUBO E EXTORSdO SINPLES 

lRT1FO 28G.O 

0 roubo ou a extoss2o simples s e r b  pp~lnidos corn o de- 
gredo de 3.a c,lasse. 

A acc3;o da justiqa n%o tern logar sem queixa do offen~lido, 



ARTlGO 867.O 

0 roiibo ou a extors30 ser30 piinidos cnm o degrcdo de 1 ." 
classe, sendo qualificados por qualquer das seguintes circum- 
stancias : 

1 ." Sendo commettidos por quadrilha. 
2." Em lo, war errno. 
3.' Em casa habitada e de noite. 
4.' Com armas. 

ARTIGO 270 O 

0 levantamento corn faaeniia alheia, seja 011 n2o cornmer- 
ciante o agente, sera punido corn prisIo de 2." classe. 

ARTIGO 2 7 1 . O  

A oc,culta~iio ou alheado de seus bens pel0 devedor, para 
constjtuido em insolvencia prejudicar os seus credores ou fa- 
vorecer algum ou algwis d'elles em prejuizo dos outros, sera 
punida corn prisbo de 2." classe. 

. CAPITULO IV 
GAPITULO III 

ABUSO DL CONFlANSA 
QUEBRA E LEVANTAMENTO DE FAZENDA ALHEIA OU DA PROPRIA 

EM PREJU17.0 Dl3 CREDORES 

.4RTIGO 868.0 

A quebra ou fallencia do commerciante, seodo fraudulenta, 
serl punida com a pr~slao de 3." classe; sendo culposa com a 
recluslao de 1 ." 

A insolvencia fraudulenta ou culposa dos corretores seri 
punida pela mesma fdrrna. 

5 1 ." S%o elementos constitutivos da quebra ou insolvencia 
fraudulenta ou culposa, e da respectiva curnplicidade, os es- 
tabelecidos na lei commercial. 

5 2 . O  b sentenfa do trihi~nal de commcrcio qile qualificar 
a quebra semir& de corpo de delicto aoprocess'o criminal. 

ARTIGO 269." 

Provando o accusado de quebra ou insolvencia culposa ter 
pago a todos os seus credores, cessard o process0 e a pena. 

$ aabuso de confian~a o facto de apropriar, desencaminhar, 
dissipar, empenbar, m e g a r  ou n2o dar conta dicousa entre- 
gue ao agente por qualquer titulo ou para qualquer fim; com 
obriga$io exprassa ou subenlendida de reslitui@o ou sntrega. 

0 abuso de confian~a i! simples ou qualificado. 

ART160 273.O 

E ahuso de confian~a qualificado o cornmettido: 
1 Por qualquer dns pessoas iadicadas no artigo 2K6.O 
"2." Por almocreves, recoveiros, conductores, correios, 

empregados de diligencias, malas-postas ou canlinhos de fef- 
ro, em relafio a objectos que lhes tiverem sido confiados ou 
cuja guarda lhes ineumbir n'essa qualidade. 

3.' Por tutores, curadores, syndicos, depositarios, advo- 
gados, Zabell15es e procuradores. 

4.' Por cahe~a de easal, testamenteiro, ou berdeiro em 
prejuizo dos herdeiros, legatarios ou eredores da succ,esslao. 

7 



5.' Pelo co-proprietario, assoc.iado ou parceiro em pre- 
juizo da cousa ou caixa social. 

ARTIGO %14.0 

0 abuso de confianp, sendo simples, sertl. punido corn as 
penas do furto simples, e sendn qualificadn, corn o degredo 
de 3." clagse. 

ARTIGO 225." 

I? applicacel ao ahuso de confianea o disposto nos artigos 
254: n." h.", 255.", 2G3." e seguinte. 

ARTIGO 276 

fi assimilhada ao ahuso de confianca a subtrscBo de cousa 
propria, estando em poder de alguem, ou a sua destrui~7io ou 
descaminho pelo dono, estando em sell poder penhorada oit 
depositada por mandado da jus1ic;a ou por conuenq5o escripta, 

CAPITULO V 

ARTIGO 277 

l3 burla ou illicio detenninar urn individuo a fazer., deixar 
de fazer ou prometter coma que lhe seja prejudicial ou que 
constitua para o agcnte proveito illicito, por qualquer dos se- 
guintes meios: 

Ahsando da sua ifnorancia, imperjcia, erro on boa fe. 
Aproveitando-se de engano causado pot. terteiro. 

dor, ad~ninistrador, procurador, depositario, associado, perito 
ou xbitro, em negocio confiado a sua lealdade pessoal. 

3." Ser o Bm do agente explorar os prejuizos e supersti- 
~ 6 e s  de alguer11 corn suppostas evoca$5es de espirilos. sorti- 
legios, descobertas de thcsouros, explica@cs de sonhos, pre- 
sagios, btcenn dzcha, sortes de cartas e outros enganos do 
mesmo genero; ou 

4." Corn ora~loes, chamadas milagrosas, e medalbas reli- 
giosas ou reltquias, n2o approvadas pela jgreja; ou 

5 . V o m  abuso da religilao, de actos religiosos ou de cousas 
consagsadas pela religiso. 

6.' Usar o agente de nomes, estado ou q~~alidadcs suppos- 
tas, ou attribuk-se poder, iimflue~eia ou qualidahs supposlas, 
apparentar bells, weditu, commissZo, errrprem ou 11eguciaf50 
imaginaria, ou qualquer engano similhante, ou pretextar sup- 
poslas influencias ou remunerac6es a funccionarioa publicos. 

7 . O  Ser a liurla habitual ou conlrnettida por associa$io de 
individuos, ou por jogadores no jogo. 

ARTfGO 279 " 

A burla nlao qualifieada nas seccloes seguintes sera punida 
com a reclus50 de 2." dasse, e corn a de 1 .a rno caso de qual- 
quer das aggravantcs do artigo antecedente. 

ARTIGCJ ?No 

applicavel a burla o disposto nos arligos 29L0 n." 4." 
e 255.0 

ARTIGO 278 O 

Slo circumstancias especialn~ente aggravantes cla burla: 
4.O 0 ser contra eslabelecimento pi0 ou de caridade. 
2 . O  Ser o agente domestico (lo offendido, ou tutor, cura- 



ARTlGO 281.O 

,4 burla nas conven@es synallagl~laticas B punivel, em geral, 
quando o agente se servir da conven~Zo como meio de se apro- 
pl iar das vantagens resultantes das obriga@es contral~idas pela 
outra parte, sem cumprir as suas ou sal-jendn clue as nlao podla 
cumprir; e em especial: 

1." Quando alhear, arrendar, hypothecar, empenhar, ou 
por ~lualrluer n~odo gl-avnr cousa dc quc ac tingir scnhor. 

2.' Quando alhear cousajaregularmente alheadaa outrem. 
3." Quando alhear, como livre, cousa especialmente obri- 

gada a uulrerri. 
4.' Ouando hypothecar a nlesma cousa a dois, n3o che- 

gando o valor d'ella para segurar ambas as diridas. 

ARTIGO 282 ' 

A hurla nas conven@es unilateraes s6 B punivel quando o 
agente se servir da conven~lao para induzir a outra parte em 
erro corn o fim de se apropriar do objecto da converi~80, ou 
quando recorrer a qualquer fraude para lcvar outrcin a con- 
tratar. 

IKTIAO 282 

A burla nas conk cn(l3cs spnallagmaticas ou uni1:tlcracs scrd 
punida con1 a recluslao ou multa de 2." classe, e nos casos es- 
peciaes indicados no artigo 284 .O COIII recludn rle I .a 

unico. Sendo o contrahente defraudado immediatamente 
indemnisado sobrc reclama~iio sua, an!es de instaurado pro- 
cedimento criminal, n'io tc~d logar a pena. 

BURLA YA NATUREZA DA &JERCADORIA 

A burla que consistlr no engano sohre a natureza da mer- 
cadoria, objecto de renda on de qualcluer outra convencIo, 
scri pw~ids taom a r-r.clusIo ou multa dc 2.Vlaise. conrorn~c: 
as circumstancias. 

Sentlo o eriminoso ourivcs de oiro ou prata, contraste on 
phatx~aceutico, sera ponidn corn a reclusBo de 1 ." classe. 

§ unico. Nos casoa d9esta sec~iio e da seguinte, terd logar 
a publica@o da smtenya condernnatoria, nos tcrmos do arligo 
133." n.O 5." 

ARTIGO 28.5 

l? cons~derado mercadurin torlo e qua1 rj~l:r producto na- 
tural ou manilfacturado susceptive1 de transar~lao. 

ARTlGO B 6  O 

consideradonatureza da mcrcadoria o eomplezo clas qua- 
lidndes essent:iaes rlue a differen~am ilc clualqucr out1-a. e u8o 
podem ser nlodificadas sem a rntidarem con~pletamente, on 
a fazerem passar de, urna para outra especie, oil de um para 
outro genero. 

.$ unico. S2o consideradas tambem essenciaes as ~plalirla- 
des accessorias ou accidentaes da cousa, yuando t i~erem de 
terminado a eonven~5o da parte expressa~nente, ou polo cos- 
turrlc geral ou cta localidade, 011 pelo uso a clue for dmtinada. 



nRTlGO 287 

A bwla que cu~~sislir no engal:o sohre a quaotidade da 
mercadoria, objecto de venda oil de c~lalquer outra conven~Bo, 
sera punlda corn a reelus20 ou multa de 2." classe, verifican- 
do-se por meio: 

1." De pesos ou medidas falsas. 
2.' De i~lstrumentos ou apparelhos inexactos de pesar ou 

medir. 
3.' Deartificios tendcntes a falsear aopera~Bo dopeso on 

da nledida, ou a augmcnlar o peso ou volumc da mereadoria. 
4." De indiea66es tendentes a fazer acreditar n'um peso 

ou medida anterior e exaeta. 

ARTlGO 2% 

SZo pesos e medidas as unidades de comparaczo esclusi- 
vzn~ente fixadas e designadas pela lei como taes. 

s o  falsos os pesos ou medidas, n5o sendo exactamente 
c:onforrnes no peso, cornprimento ou capacidarle as dimens6es 
fixadas pela lei. 

SBo instrumentos de pcsar os apparelhos ou mcchanismos 
cujo uso i: indispensavel para determinar as quanlidades por 
meio do peso. 

s50 instrumentoe de nledii os utensilios empregados na 
pratica para supprir as medidas, nos casos em w e  o emprego 
d'estas %ria incommode, diflicil ou i~npossivel. 

COIYTRATOS SIMCWDOS ou BUALA NAS C O N V E X C ~ E ~  

EbI PPRJUIZO DE TERCEIRO OU DO ESTADO 

ARTIGO 289 

A feitura de contrato ou acto judicial sirnulado, de que 
possa resultar prejujzo a terceiro 011 ao estado, sera punida 
c0111 a reelusgo e multa de classe. 

$ unizo. l? isento de responsabilidade penal o contrahonte 
ou outcrrgante que vier denuneiar-se a juizo antes da accusa- 
@o, salvas as psnas da calumnia au diffama$50, nFio se pro- 
vando a simula@o. 

ARTIGO 290 

0 abuso da impericia, necessidade ou paix6es de nlellor 
1150 emancipado ou de individuo interdict0 em ras5o de affec- 
~ 3 o  mental ou de pradigalidada, levando-o a contrahir em seu 
prejuizo obriga@o verbal ou eseripta, ou a sutrscrever des- 
obriga~50 ou transmiss50 de direitos por emprestin~o de di- 
nheiro 03 liens mobiliarios, aindape cncuberto ilebaixo de 
oalra fcirnla, sera punido con1 a seclus3o de 1." classe. N'este 
caso e punivel a tentativa. 

$ unico. Sendo o facto conmettido por meio deletra aceita 
pelo menor ou inlerdlcto, coin a data em liranco, para ser en- 
ehida ehegada a sua ~naioridade ou emancipac50, ou eessando 
a iuterdil;qZu, seri punido corn a5 penas da Blsidade. 



C O N T R & F A G ~ ~ O  E OUTRAS V I O L A ~ ~ E S  DA PROPRIEDADE 

LIT'IENAKlA, ARTISTIC-4 P IHDUSTRlAL 

ARTIGO ZQl O 

F, contrafdc~Zo a reproduc~3o em lodo ou em parte de es- 
criptos. composi~6es nlusicaes, desenhos, pillturas ou ouwa 
yuakluer ohra iitfcraria ou ar'listica, nacional ou estrangeira, 
par melo de 1mpress8o, gravura, iithograplua, moldagem ou 
outta qualquer processo, con? vlola~Bo dos tratados ou da4 lets 
e regulamentos relativos aos dire~tos dos auctores. 

A contrafac$Zo, e hem assim a venda ou a exposieBo a venda 
de obras conirafeitas, ou a sua introduc@o em Portugal, sera 
pruiida corn a rnulla de 10Ufii000 a YOOfiOOO reis. 

A representa~80 de obras dramaticas ou a cxecu~go de conk 
posl~bes mus:caec;, naclonaes ou estrangeiras, feitapor director 
ou emprezario de qualquer espectaculo, sem conselltimento 
do auctor ou con1 viola~%o das Iratados, leis e regulamentus re- 
Intwos aos d ~ r e ~ t o s  dos auetores, sera punida corn a mt~lta de 
50!jOUO a 2008000 reis. 

4RPIGO -294 ' 

A defrar~daqZn (10s dirnitos rlc proprirtnri~-is, nacinnaes nu 
estrangeiros, de pahenfes de inven~30, con1 viola@o dos fra- 

' tados, leis e regulamentos respectnos, ser4 punjda corn a 
rnulta de 1004000 a 300,$000 1.13s. 

ARTIGO 295 0 

Teri sempre logar, sen1 necessidade de declara~Bo na sen- 

lenca, e 6o:omu effeito da condemna@o, a perda em favor do 
offendjdo : 

1 .O Da edielio, dos objectos contrafeitos, e rlos ohjeclos que 
servirem p;lr;l a esecu@o rlo crime, no caso cle contrafac$%o. 

2." Do producto brato das recrtas, no csso de reprcsen- 
t a ~ % o  de obras dramaticas ou do esecugo de cornposi@omu- 
sical. 

3 . O  Dos objectos que serr ir& pparaa eexecuc3o [lo dclicto, 
no caso de defrauda~lao dos inrentores. 

Esta pcrda em favor do offendido tern logar a titulo de in- 
demnisa~zo; o que f'nltar para a completar have-lo-ha pelos 
meios ciris. 

$ nnico. Nos casos dJesLe capitulo e cla scc~5o ur~ica teri 
logar a publica@o da senlenca condemnatoria nos termos do 
nrtigo 1 CiO.?n,* 5.O 

XRTIGO 296.0 

li contrafac~Bo ou o uso, sobre productos ou objectos de 
commercio. de marca nacional ou esfrangeira, contrafeita ou 
pertencente a outrem: e a renda ou a exposi@o ;i vends de 
prndn~'to ou ol;ijerfo corn marra ~ootrafeila on perlencpiite a 
outrem, serA punifla corn a multa de 10BOOi) a 100BOOO reis. 

$ ~mico. S%o rnarcns dc fabrica ou de rolnmercio os si- 
gnaes destinados s distinguir os productos de uma fabria ou 
objeetos de um commercio, ou sejamnomes dehaixo de fdrma 
distinctiva, erntlenlas, sellos, vinbetas, lefras ou tudo aqr~illo 
flue pelos habltos dos logares e usos da fah~lca ou do com- 
merdo, tiver por objecto ou resultado caractoribar tim pro- 
cluclo qualrluer e indlcar a sua pro\,enienria particular. 



\RUG0 197 ' 

,4 imitar,lao de marcaalheia, mas semcontrafac$lao, demodo 
que se possa illudir o comprador sobre a origem ou provenicn- 
cia do producto, ou o uso de marca inGtada; a vcnda ou a ex- 
posicSo ri vcnda de producto corn marca iniitada, sera punida 
cum a multa de 106000 a I008000 r&is. 

A contrafac$iio, uso, venda ou exposi~Zio A venda de dese- 
nhos ou modelos alheios de fabrica contrafeitos, nacionaes on 
estrangeiros, serci punida corn a pena do artigo 294.' 

$ I . j  E drsenho de fabnea toda a creaeso do espirito 011 
do gosto, destirrada a ser reproduzida na industriapelo tecido, 
impress40, etc. 

5 2 . O  E modelo de fabrica toda a crea@o do espirito 011 

do gosto destinada a ser reproduzida na industria pela mol- 
dagenl, esculptura, Iavragem, etc. 

CAPITULO VII 

ARTIGO 2 W . O  

rrsurpa!.Zio a occupar;Bo de cousa imn~ovcl alheia, arro- 
gar~tlo-se d agente o dorninio, a posse ou o uso d'ella sem lhe 
pertencer. A usu~pa@io sera punida, havendo emprego tle 
violencia ou amcaca, corn a pena respectiva e eon1 a multa de 

classe. 
$ unico. -k occupa~Xo por meio de tiolencia, embora o 

agente tenha o dommio, e fbria dos casos ein que a lei per- 
mtte il desfor~:o. seri punlda con1 a reclusSo de 2." classe. 

A usurpa@o de  terrerios do ~oncelho, ou a apr~priar,$o 
t o m  cxcluda dos irutaos, d o  uso ile quraPsclner hens, pastos c 
fructos [lo lograrlouro rommum dos v~sinllos do cortctil?~c), sera 
pun!& rom a multa de 28000 a 26000 reis por cada nletlo 
quadrado de terreno usurpado. 

dllTIl'X3 701 0 

0 arrancamento, suppress%o, oa altcracIo por qudlquer 
mc~do, sem auclorldade de justita ou sem consenlirnentcj clos 
inleressados, doa l~niiles qae dr~n~arcarn rpalrluer pro;)rle- 
dade, stbrir punido corn a recluszn cle classe : 

4 .O Sendo o fim clo ageilfe usus-par tclrelio do tainho crn 
seu favor, ou de aiguem em favor do terteiro; ou 

2.O Tarwar incerto o rpsultado de urn pielto props20 ou 
aiheio; ou 

X6 Furtar os materiaes. 
Fiira d'eetes casos sera punldo corn a multa de La claaae. 
8 unico. S%o l ~ r n l t ~ s  quaesquer martas, conalruc~i3es ou 

signaes dcsti~laclos a estabelerer a demar.ca@o enbre drffrren- 
tea propriedades, c bem assirn as aTTOrt?S, at*bustos ou sel~es 
ptarltatlas, os comoros ou raltados corn o memofirn, ou eonlo 
taes reeonh~~idos. 



ARTIGO 305 

INCENDIO 

ARTIGO 808 a 

E ineendio o fogo posto a qualquer propriedade, propria 
ou alheia, logoque se Ihe tiver communieado mediata on im- 
mediaiamcnte. 

.$ unieo. No incendio 15 punivel a sirnplcs culpa, segulldo 
as regras gernes. 

ARTIGO 303 " 

0 incendio de que sC tiver resultado deslrdyIo ou darnno 
da propriedadc alhcia, sera punido corn a reclus5o de 4.3 
elasse. 

Sendo a destrui~go ou damno importante, a pena seri a 
prisilo de 3." classe; sendo insignihcante sera a reclusao de 2," 

5 unizo. A tentat,ira f sempre -puniveI. 

Serb sempre considerada impmtante, p'ira os effeitos do 
artigo antecedcnte, a destr.tir;io or1 damno carrsadci : 

1 .' -4 lemplm, theatros, fabricas, bibljotbecas ou archi- 
vos, museus e mais edificios publicos: 

2.YA matas, florestas, arvoredos, searas de grzos farina- 
eeos ern pb ou ji cdhidos, em n~edas nu nas eiras. 

3." +4 arniazens de fazcndas on de outros generos. 

0 incendio de que resultar dan~oo as pessoas, co~ornomorte; 
abklamento, ou quaesquer offensas B irltegridade physica ou 
moral, ser i  punillo corn as penas respectivamente correspon- 
dentes aos factos constilutivos d'esse resultado, mas nunca 
jnferjores a prisio de "2." classe. 

AKTIGO 306 

N3o resultando do incendio effec,fivo darnno Is pessoas, 
nlas sdrnente perigo evidente da sua existencia, por qualquer 
motive nlao realisado, a pena serd a prisso de 3." classe. 

A lei considera sempre existente esse perigo nos seguin- 
tes easos : 

4 ." Sendo o fogo lancado a casas ou construc,c6es habitadas 
ou occupadas por individuos no momento do incendio, ou a 
eousas que pela sua proxirnidade d'ellas Ih'o possam cornmn- 
nicar. 

2 . O  A edificio ou construc'gio eontendo depositos de pol- 
vora ou materias ou liquidos inflammaveis, ou a logares trisi- 
nhos, conbecendo o agente aquefla circunzstancia. 

3.' A differenles logares em povoado, aindaquc so n'nm 
d'elles rebente. 

4." Em occasilao de terremoto, rebelliso, sedicgo, moMm, 
inunda@o, guerra ou de qualquer calan~idade publica. 

5," Sendo lanwdo ou rcbentando no momento em que os 
individuos es&o babitualmentc entregues ao sornno, ou em 
eimmstancias coriheeidas do agente'que augmentem a d ia-  
&dad6 de o extinguir. 

. P i  Tendo o agcnte, para irnpedir a sua extjnc~Ho ou fa- 
.*& a Std prapaga40, de anternso afaslado ou inutilisado 
e;sitensilios ou meios necessaries para o cornhaler. 



7."Serido o fin1 do agente facilitar a si ou a outros a exe- 
cu@o de algum crime ou delicto. 

8 . 3 e n d o  cornmettido por quadrilha. 
9.' Havendo concurso de dois ou mais crimes de in- 

cendio. 
AWIGO 308 " 

0 incendio de cousa propria, ainda rnesmo n'io resultando 
danno a propriedade alheia ou as pessoas, nem perigo evi- 
dente d'este, mas tendo por Dm defraudar comparihia de 
seguros ou direitos de credores ou de terceiros, serA pu- 
nido com prisso de 2.' classe. 

0 agente sera isento de pena, s e  expontaneamente extin- 
guir o fog0 antes da exl~loslao ou mesmo depois, evitando todo 
o damno as pessoas ou 8 propriedade. 

ARTICO 310 " 
0 disposto n'este capitulo 8 applicavel As destrui~Bcs e 

damnos causados por meio de polvora ou de outros materiaes 
snsceptiveis de explosgo, ou de explos30 de mina, machina 
de vapor nu agente de igual poder. 

dade Be 17ec;soas ou as snas prr~pn~dades, s?ltA punido no pri- 
meiro caso corn a prisb de 8." classe, no segnndo can1 a pr~sxo 
de 3.a 

% ur~ico. '2 innndagBo s~rnplesrnente allposa e puoi~el se- 
gundo as r epas  geraes. 

ARTICO 312 

0 facto de mettcr a piguc, fazcr nanfragar, varar ouenea- 
lhar embarca~so, expondo a vida das pessoas ou suss proprie- 
dades, seri punido con] a prisHo de 2." classe. 

$ unico. Sendo o fim do agente defraudar companhia de 
scguros ou direitos de credores au de terc,ciros, a pcna seri 
a rnesma, aindaque n2o haja aqueHe risco. 

I)E.,TRUIFKO DE &DIFICIOS, C O N S T R U C ~ ~ E S ,  MINAS 

E MACHlRTAS DE VAPOR 

BRTIGO 311 

A inusidagio causada pela destruiflo ou estrago em aqne- 
ductos, comportas, a~udes.  diyues ou outras construc~"os hy- 
drauliras, vallados, esteios, etc., ou pela intesrupp30 do leilo 
dos rios, e pondo em risco a vida ou saude de uma generali- 

A destruigio, em todc~ ou em part?, de  editicio ou yual- 
quer cr)nstruc$5o ou embarca~5o alheja seri punida tarn as 
penas e nos termos do artigo 30h.O 

5 tmico. SIo  consideradas conctruc$5es quaesquer obras 
feitas por m a  do homem n'un.1 fim de utilidade publica ou 
particular. 

ARTIGu 31B 

0 simples arrombament~ em yualcfuer edificio 011 C~on- 
stroccFio, oo a destrui@o em todo ou em yarte de paredes, 



muros, fossos, vallas, vallados. comoros ou quaesquer cerca- 
dos: seri pui~ida corn a reclns5o de 2.QIasse. 

1 

hRTIGfi 315 ' 
A innndaesd, por qualquer modo, em todo ou em parte dos 

trabalhos de urriamina, serlpunirla corn a reclus30 del .a cdasse. 

ARTIGO d l 6  

A destrui~Eo de machinas de vapor empcegadas na explo- 
raqao rle fabricas, offieinas, embarca~fies ou caminhos de ferro, 
sera punida corn a reclusio de I.a classe. 

§ nnico. A mt?srna disp@i$% & appIicnvel 5 destrui~go de 
quaesquer machinas empregadas em qualquer industria. 

ARTIGO 3f7 " 

A destru~cZo derepistos puhlicos, actos originaes (la aucto- 
sidade publica, processes, titolos de propriedadc, letras de 
cambia, effeitos de commercio ou de banco, au quaeequer es- 
criptos que chntiverem ou opcrarem obriga@o, desobriga~iio 
ou quita~zo, seri punida corn a reclus5o de I." classe. 

$ unico. E destruieao, n30 s6 a aniquila~Io material do 
escripto, mas tambem qualqoer mutilaglo, alteracBo, ou acto 
que o inutilise ou ponha em estado de 11% produzir os effeitos 
a qile for clestinado. 

IESTRUIGA 0 O1J DETEI\IORAF&O DF, hIERCADORIAS 

E OUTROS BENS MOBlLlARIOS 

A destruic5o ou deteriora@o de mercndorias, ou outros 
, bens mobiliarios alheios, seri punida corn a reciusSo de 2." 

' classe. 
N'este delicto I: punir el a tentativa. 

unico. A pena sera-a reclusao de 1 ." classe, quando as 
rnercadorias ou outros hens mobiliarios forem iaportantes em 
si, uu pelu firn a que s3o clmtinadas ou em relac30 au offen- 
tliclo. 

DESTRI~I$:IOWS IT DE\ASTAC~ES R E  SEARAS, PLAN.PA@ES, SEXEN- , 
TGIRAS, hRVORl:S, ENXT:RTOS, GRBOS OK FORRAGENS, E DES- 

TRUlCLO DE ISSTRUMEXTOS DE AGRICULTUR.4, ETL. 

A devasta~"a de searas err1 pB, plantal:5cs, vinhas, hurtas, 
viveiros, ou collle~tas alhelas, ser5 p~ln~da con1 a recluslao de 
1." classe; a de sementeiras corn a de 2." classe. 

A mesma pena de 2 " classe sera apphcaia ao que 1anc;ar 
ow espalhar em canlpo sern~arl~i or4 prepal ado, jolo ou qnal- 
quer hervn on planta damninha. impedindo ou prejud~cando a 
germinaeao ou desenvolr~mento d;i sen~er~t eira. 

N'estea delictos 6 ~ ~ u n i v r l  H t~bnta t i~a .  
3 nnicu. & devasta~zo a destrui@o, ruina ou estrago, com- 

pleto ou quasi completo, por qmlquer meiu. 
5 



h deslruic30, por qualquer modo, de  arLvore, arbusto frn- 
ctlfero ou enxertos alheios, ou a sua nlutila~5o ou corte, serli 
punida con1 a recluslao de 2." classe, ou corn a de  1 ." no caso 
do $ unico. 

N'este deliclo k pnnivel a tentatha. 
$ uilico. S5o drcumstancias aggravantes: 
9." 0 lnaior numero de  arvores, arbustos ou errxertos des- 

truidos ou damnificados. 
"Lo A importancia de cada uma d'ellas ou d'ellcs. 
3.O A sua maior antiguidade. 

ARTIGO 32'1 " 

0 crirte de grZos ou forragens allleias sera punido corn a 
reclns%o de 2.= classe. 

$ unico. ]i: circwnstancia aggravante o serem cortados em 
verde. 

ARTIGO 322 

A destruic5o de instr~i~nenlos de agricultura, abegoarias, 
cnrraes, arribanas de gad0 ou cabanas de g~la~.das, sera pu- 
nida com a recluslo de 2." eiasse. 

ARTIGO 323.O 

rt destruiclo, por quatquer motio, de animal dornestico 
alheio, e bem assim o damno que o inutilisar para o fim a que 
8 destinado, sera punido com a reclus3o de 2." classe. 

Outro qualquer damno sera punido com a ~nulta de 2." 
classe. 

$ unico. Na irnposi$Io da pena ter-se-ha em conla a im- 

poi bancia do animal em si, em rela~xo ao fim a que k destinado 
e ein rela80 ao oftendido, e sera sempre especialmente atte- 
nuante a circumstancia de nga poder ser considerado impor- 
tatlte dehaiso de ner~hnm cl'esies asp!.ctos. 

Sendo a destru1~3o ou ciamno causados por meio de pro- 
pagaCZio de eprzootla ou ernenenanenti~ de lag has, lagos, char- 
ms O I I  faarlues aonde os animaes furen1 beber, ou prados ou 
canlpos aonde forem pastar, a pena serri a reilus30 de 1 .'classe, 
no caso de d~stru;@o ou de damno que os inutilise, e a de  
2.' classe no de outro qualquer damno. 

N'este delccto e punl~el  a tenlaliva. 
3 unico. As disposir8es d'mte artigo e do antecededv s5ir 

applicaveis as destruic6es e damnos em viveiros de  peixcs. 

J.RTIGO 315 ' 

fi  circumstancia aggravanteo serpl.atic,adoqualguer d'estrs 
fncios cnl pruyricdade de clue for dono, rolono, rentleiro, 1.11 

por q~ralr~ner titulo possuidor o dono do animal. 

OUTROS CAMVO'; NBO CO\IPREHENEIDOS NAS B I < C C ~ E S  

ANTECEDE \TE\ 

Oulros cjuaesquc;. daninos B proprieclade, alern dos espy- 
cialmente incriminados nas secC&s antecedentes, ser3o puni- 
dos corn a muita de igual valor ao prejuizu causado ate ao 
dupio. 



CRIMES E DELICTOS CONTRA 0 DIREITO SOCTAL 

TITULO 1 

CONTRA A EXISTENCIA, INTEGRIDADE 
E DIGNIDADE DO ESTADO 

CAPITULO 1 

hRTIGO 387 

Constituem trai@o os ataques a independencia e l~berdade 
da na@o on a integridade do seu territorio, designados nos nu- 
meros seguintes : 

1 . V a z e r  declarar gierra 6 patrla por alguma potencia es- 
trangpira, begoindo-se a guerra. 

2.O Tomar annas contra a patria debaixo de bandeiras ini- 
rnigas. 

3." Faeilltar ao inimigo a entrada no reino, o progresso 
das suas armas, e a entrega de pracas, postos mihtares, anna- 
zens de muni~Toes de guerra ou de  bBca, ou embarca@es do 
estado. 

'1." Submlnlstrar i s  f o r ~ a s  inim~gas dinheiro, armas, mu- 
ni~6es de guerra ou de bbca, emharca~fies ou outros quaes- 
qoer meios para hostilisar a patria. 

5.O Forneeer ao inimigo pianos de pracas. terrenos ou de- 
feza, ou docun~entos ounoticias com o firn de l~ostilisar a patna. 

6.0 Communicar-lhe ou revelar-lhe documentos ou nego- 
cia~Ees reserradas. 

7 . O  Impedrr em tempo de guerra que as fo r~as  nacionaes 
recebarn os auxilios nlencionados em os n.OS 3." e 4." 

8 . O  Seduzir forca nacional ou ao servico da naclao para se 
passar ao inimigo ou desertar. 

9 . q e c r u t a r  ou alliciar gente no paiz pa13 o ~ P L - V ~ I : ~  nil- 

Etar ou maritimo do inirnigo. 
10." Ceder qualquer parte do territorio portuguez, sem 

previa auctorisagio do poder legislatiro. 
A t rai~%o serli punida corn priszo de 1 ." classe. 

ARTIGO 328 

A conjurado para qnalqner dos factos incriminados como 
traic5o sera punida corn priszo de 3.3 efasse. 

unico. Eximem de responsabilidade aos respectivos par- 
ticipantes : 

1." A desistencia do proposito. 
2." A reve1a~"ao da cc1njuraf30 i auctoridade prlblica, antes 

qnc a lrlesma canjura@o tenha praticado actos de exeeuqlao do 
crime ou delicto a que for destinada. 

COIPROblETT1~1EJTO DA INDEPENDENCIA OU LIBERDADE 

DA NA@O OU D-4 INTEGRIDADE 

DO SEU TERRITORlO 

ARTIGO 3 4 9 . O  

S o  incriminados, coho pcodendu simplesmente compro- 
metter a independencia ou liberdade da n a ~ I o  ou a integri- 
dade do seu territorio, os seguiiltes factos: 

1." Provocar ou dar motive, corn actos n5o auclorisados 



compelentemente, a urria declara~Io de gucrla contra POI lu- 
gal, ou expor os portuguezes a soffrerem em Portugal ou em 
paiz estrangeiro vexaCIoes ou represallas em suas pessoas ou 
bem . 

2." Ter correspondencia em tempo de guerra corn paiz ini- 
niigo, dando avisos ou notlcias de que o inimigo possa apra- 
T eitar-se. 

3."Deslucar, destruir ou supprimir os marcos, baliszs ou 
quaesqoer stgnaes inhcattvos dts limites do territorio portu- 
guez, con1 o ti111 de servir ou ulilisar a potencia estranpeira. 

-4 pena no pri~nelro caso seri a grislao de 3." classe, no se- 
gundo e terceiro a reclus3a de 1 .' 

0 cornpromettimento em desempenho de quaesquerfunc- 
@es pllblicds da fe ou dignidade da naBo portugueza sera pu- 
nido corn a pris50 de 3." classe. 

9 unico. Sendo o facto co~nmettido no exercicio de fi~nc- 
@es diplomaticas ou consulares, a pena seri a priszo de 2.a 
classe. 

0 altcntado para dcstruir, s~lbstituir ou ~rliidar err1 !odo 
ou em parte, por rneio de revoluy50 ou de guaesquei crimes 

ou deliclos, a ConstitoicFio politica do reino, seri punido com 
priszo de 3." classe. 

S, unico. A lei nzo inc,rimina os meios de illustrac50 ou per- 
suas%o empregados pela individuo para, no exercicio da liber- 
(lade de pensar, de escrever ou de cornmnnicar ideas, obter 
sem meios crim'nosos, reforma na constitllicZ,). em harmonia 
corn o progress0 social, ou eonveilcer os cidad4os da sua ne- 
ccssidade. 

COXTRA 0 1'01)EK SOCIAL 

CAPITULO 1 

4RTIGO 3Y2 
Coristituem reljelliIa: 
1 . O  0 attentado para depor o monarclia on a regenda, ou 

priva-Ins da stla liherdade pessoal, on alterar a 0rdt.m de snc- 
cessgo da corha. 

2.' 0 levanlamento pvblico e hostil contra a legil~rna au- 
ctoridacle de qaalquer dos yoderes do es~ado, ou corxra il livre 
exercicio d'ella. 

3 . 9  attentado para impedir por violencia a reuni7io ou 
lime delihera@o de algurria das camaras legislativas, dos mi- 
niatros ou de qualquer tribunal, ou para afastar pel0 rnesmo 
meio, e para o mesmo fim, qualquer dos seus membros do 
logar das slras reunities legaes. 

6." reconhecimento por adadilo portuguez de superior 
fora da naczo, prestanclo-lhe effectiva obediencia, cam ~ i o l a ~ l o  
da autono~nia 11acional3 dos poderes politicos do estado. 



5: A publicac5o c~ti ervec~l~Bo em Portugal de ordens ou 
decisaes emanadas do goveruo ou de qualqoer auctoridade es- 
trangeira, offensivas da independencia, dignidade ou leis do 
reino. 

6.O A excita~Bo ou provoc,a@o directa (10s habitantes do 
paiz ou da for~a  armada, a praticarem qualquer dos facbs de- 
clarados nos numeros antecederktes. 

A rehlliZo sera punida com prisBo de 3." clause. 
9 nnico. SerHo iser~tus de resyonsabilidade penal todos os 

participantes, n3o exercendo commando, que, no caso de le- 
vantamento ou motirrl, abandonarem o corpo ou partida orga- 
nisada, a primcira advertencia da auctoridade, ou ainda de- 
pois, se, sendo presos Mra dos logares da reunilao criminosa, 
estivererri desarinados e nBo oppozereni resistencia. 

ARTIGO 333 

A conjura~5o para qnalquer dos factos incriminarlos no ar- 
tigo antecedente sera punida corn a reclus5o de 1." classc. 

$ unico. E-lhe applicavel o disposto no unico do ar- 
tigo 328." 

CAPITULO I1 

ARTIGO 33& @ 

E sedie5o a reunizo, em tn~Kulto ou motim, de muitas pes- 
soas, yue, sem empecerem o exercicio dos poderes constitui- 
dos, tiverem por iirn oppor-se corn ~iolencias~ ameaqas ou 
injurias Q execuqso de alguma lei ou ordem legitima da au- 
cforidade, ou constranger, impedir ou perturbar no esercicio 
de suas func~Bes algu~na auctoridade, on qualquer de seus 
suhalternos on agentes. 

$ unico. .4 lei n5o incrimina o ajuntalnento clr poro des- 

armado e seln pertorbacgo da ordem puhlica, rom o fim de 
represenlar contra qualquer funccionario poblico on contra 
qualvel' acto ou determinagio illegltlma da auctoridade, ulna 
vez queparticipe cornpetenternentea epocha elocal dareunizo, 
P se dissolva logoq~e i auctnrirlade for entregu~ a represen- 
larao. -4 infracC50 d'esta condlcScr, dc[~als de previa adberten- 
cia, sera punida com a reclus3o de 2.Qclasse. 

ARTIGO 335 0 

A sedi~ao e simples on qualifeada; e t5 rlnalificada: 
1 . O  Sendo armada; corisiderando-se corrlo tal quando mais 

de dois dos participantes estiverem armados. 
2: Chegando a f iver  eKectivo ernprego de violencias ou 

ameacas. 
3.' Chegando os sediciosos a conseglur o seu fim. 

A sedic3o simples seri punida coin a recluGo de 1 ." claese; 
e a qualificada com a de  2." classe, sendo armada, e com a de 
3." nos outros casos do artigo antecedemte. 

5 unico. applicavel aos participantes na sedi~Bo o dis- 
posto no 3 unico do artigo 332.' 

ARTIGO 337 

A conjura~Ao para a sedic90 seri punida c,om a reclusao 
de 2." classe, e ser-lhe-ha applicavel o g unico do artigo 328." 



CAPITULO 111 

ARTIGO 338 " 

_ Constitueni resistencia : 
1 .O A opposiclo corn violellcia on  arneaca, a quc: a aocto- 

ridade publica exerCa as suas funccGes, ou a que os seus legi- 
tinlos mar~dados se cumpram nos termos legaes. 

2.YA coac~lo  da auctoridade publica, com nole~c la  ou 
ameaea, a praticar oo deivar de praticar qualquer arto cle suas 
funcciies, ou a praticar actos n5o auctorisados pola lei. 

$ unico. A resistencia aos subalternos ou agentes da au- 
ctoridade, conhecidoscomo taes, considera-se immediatamente 
feita a esta. 

'mTIG0 339 " 

A resistencia sera punida corn a reclusZio de 1 ." classe; e 
sendo feita con1 armas, ou por mais de tres individuos, corn 
pris5o de 3." classe. 

$ nr~ico. Conseguind(~ os agentcs o seu fim corn a oppo- 
sic20 ou ~ . ~ x ~ $ i o ,  a pena sere a pris5o de 3." classc. 

A tirada de presos do poder da auctoridade publica ou cle 
seus agentes ou subalternos, por meio de violencia ou arneaca, 
sera punida corn as penas da resistencia; sendo por ootrcl meio, 
com a reclusio de 2.a classe. 

0 chefe de estabelecimendo penal, ou seus subalternos oa  
agentes, ou qualquer pessoa encarregada tIa guarda uo con- 
ducg5o i le  presos, quc os ddxnr rugir, s e ~ i  l~unlda corn priszn 
ds 3." dasse. 

No easo d'este artigo e punivel a culpa. 
3 unico. 0 preso que se evadir n5o sera punido por isso, 

rnas s6 yelos crtmes G U  delictospnt:cados Iiara realisar a fuga, 
salvas as penas disciylinares dos regulamentos. 

.~RI!GO > is  0 

S'io eirc~irnstanci~s 'aggr:~vantes 60s ijctos incriroina(~os 
n'esta seccso: 

I." A rnaior gravidade da jnfrac,@o, a euja resy~onsabili- 
dade penal o preso est,iver sujeito. 

L O  2. Est:ir esle j t i  condernmado 011 cunrl~rincin pena. 

ARTIGO L43 ' 

0 facto de habitualmente acolher ou Jar pousada a mai- 
feitores corn conhecimentn de caus:r, 011 de lhes guar.tl;~r os 
objeetos ou instrumentos dos CI-imes ou driictos, serd punido 
co111 o degredo de 3." classe. 

4RTIGU "43 ' 

0 facto de  ter, acoutar ou sncobrir em sria casa ou ern 
outro qualquer logar. coln corihecimento de causa, algum in- 
dividuo condemnado por crlrne 01: cleltdo, sera purrido rom 
4 rsclns5o de i ." classr. 



5 ur~co. S5o isentos de responsabilidade penal n'este caso 
os indi\iduos designados no artjgo 52.", e nos termos n'elle 
declarados. 

ARTIGO 315 

I? reeepta~lo : 
1 ." A occultacZo, compra ou aceitac3o em penhor de cousa 

clue o agente souber ou clever verosimilmente presumir ter 
sido ol~tida por algum crime ou clelicto. 

2." Aproseitar-se on allxiliar o criminoso ou delinquente 
para se apro~eitar (la mesma cousa ou de qualquer producto 
de crirne ou delicto, exisfindo aquelle conhecimento ou tendo 
logar aquella prcsump$Zio. 

-4 recepca~lao sera punida corn a reclusZo de l .a classc, e 
sendo liahitual can1 o degredo de 3." 

CAPITCLO V 

hRTlCO 317 

A recusa de prestar service de interesse publico, para que 
o agente tiver sido devidamente nomeado, ou a falta de obe- 
diencia aos legitimos mandados da auctoridadepublica, ser3o 
plmiclas, nnZo havendo causa legitima de escusa, con1 reclus50 
de 2." classe, em todos os casos em quenas leis 011 disposic6es 
corn for@ de lei se lhes uEo comminar especialmente pena. 

$ unico. A nomertc;Zo ou chamamenio de qualquer indi- 
viduo que exerca proEss50 assalarida para serbico d'essa pro- 
fissZo, suppBe necessariarn~nte F: en~olve a promessa e obri- 
gap0 de llle pagar o seu salario. 

CAPITULO VI 

OPFENSAS, D I F F B M A ~ ~ E S  E INJUHIhS C(iTTR.1 

AS AUCTOHIDADES 

p~nrrn!j . i~Bo DE O R D E I  NOS ACTOS DA AUCTORlDADE 

ARTIGO 348 

ARTIGO 346 

0 tumullo ou perturbac5o gral e da orde~n 710s actos po- 
blicos de qua lper  auctoridade, ou em solemnidades ou re- 
unifies ~>ublicas por ella presididas, na audiencia de qualquer 
tribunal, ou n'algum collegio ou assemblea eleitoral, s~rZo  pu- 
niclos com a recl11s3o de 1." classe. 

5 unrco. E c:rculnstancia aggravante ter chegado o facto 
a pollto de tmpcdir ou intcrro~nper o acto. 

As offensas, diffamages e injurias contra quaesquer aucto- 
ridades no exercicio de suas hoc~Sies oupor occasiao de exer- 
cicio d'estas, serlao punidas pela fbrma indicarla no tit1110 res- 
yectivo cla parte r d'este li\ro 11. 



E pre~xicacZo todo o crime ou delicto commettido por 
it~nceioijar~ios publicus c,o:ll nbuso dc suas 1u11c~Gcs. 

3 1." Alem dos crimes on delictos commnns, que, sendo 
cornmetlidos cam esse abuso, constituern prc.varica@o, s3o 
eiies respunsaveis pelas especies de prevaricac$io declaradas 
nas secfaes seguintes. 

$ "2" 0 disposto no cudigo n b  prejudica a pnnigo disci- 
plinar dos filnccionarios, em virtude da lei ou dos regulamen- 
tos, peios factos que, eun rds'io &d ssua rnenor gravidade, n k  
Go qualifiados crimes nem delictos. 

AR'FIGO 330 * 

S50~11nceionarios ~?nhiicos, para os effeitos d'este codigo: 
1." 0 s  qoe exercern func~^oe.s pubiic.as de c~ualql~er natn- 

reza, aucto~,isados immediatanlente pela lei, ou l~illcados pelo 
rei, por qualquer aucioddade competente, ciu por eleic8o po- 
pillar, on 

2 . q ~  que exercem pr~bssiio publica que exija titulo. 
3." 0 s  ecclesiastieos ou ministrns de qualquer euito. 

ARl'I~lO 3.51 
E corrup~Zo: 
i ." Deixar-se o funcdonario induzir, pels aceita~Iao oa pro- 

messa de qualquer presenle ou BeneGcio, a fazcr ou deisar de 
fazer acto contrario i s  leis do estado, aos clireitos de terceiro, 
ou aos devcres de seu cargo. 

2." Fazer nm acto, aindoque legal, m~diante a mes1o.a acci- 
ta@o ou promessa. 

3 . O  Aceitar recompensa par nm acto legal do seu mimiste- 
rio j6 pnticado. 

4RTIGI.l 322 

d corrupCIo s:ri y u ~ ~ i d a  110 prime~ro caso com a recll~slao 
e multa de 1." classe; no segundo e tercelro corn a recltlsao 
e multa de "La 

$ unico. 0 f~r~ccionario qne, no caso do n." i ." do artigo 
antecedente. n%o den~ulciar os que tentarem cnrl cbmpe-lo, sera 
punido com a reclnslo de 2.' classe. 

fi peila prou~elter uu dar, fazer prometter on clar a func- 
cionario publico, ou a seus parentes, ou dorxesticos ou com- 
mensaes presente on recompensa, para o determinay a abusar 
do poder, ou para captar a sua protec~Io em seu favor ou de 
terceiro, em object0 de sua competencia. 

AR? IGO I I O  

Eaja ou nlo aceitaczo, tenha oo nSo conseguido o seufim, 
o corruptor sera purllllo corn a reclus3o de 2." classe e multa 
do dobro ao trip10 da cousa dada on promettida. 



Se o fr~ncc~onario, lelado da pella, praticar facto contrario 
i s  Leis. aos dircitos de terceiro, ou aos deveres evidentes de 
SPU cargo, esta rircomstancia sera aggravante. 

9 unico. 0 corruptor que denunciar o facto a j u s t ~ ~ a  antcv 
quc o delicto por outro modo aeja conhecido, sera isento de 
pena, e poderti repetir err1 dobro o que tiver dado ao funccio- 
nario. 

ARTIGO 352 

Constituern peculato : 
1 .O A apropria~%o ou desvio, pelo funccionario, de quantias 

ou valores do estado ou de particuiares, que em rasio de suas 
func@es lhe tiverem sido confiados para guardar, administrar, 
oo para outro qualquer fim, aindaque os des~ie  com tenC2o ou 
esperanca de os restituir. 

2.O A apropriaf50 com abuso de suss funccaes de quantias 
ou valores yue llle 1150 tivcrern sido por aqlefle modo con- 
fiados. 

3.' A aapplicaf$io em seu proveito, sern intcncIo de'des- 
~ i a r  o capital dos intereases de quantias uu valores confiados 
em rasso de suas funcsSles, ou o faze-10s raler poroutro qual- 
quer modo pm sen inter~sse partic~ilar. 

k.O 0 pagamento arbltrario de credit0 pessoal com os fun- 
do.; quc llie cstivcreni confiados. 

ARTIGO 387 

E concussso: 
4." Extorquir o funccionario a alguem, por si ou por ou- 

treni, dinheiro, valores, servi~os ou cousa que Ihe n5o seja 
devida, enpreganclo vi~bleucia ou ameaca. 

2." Receber das partes, por qnalquer acto de suas fungses, 
elnolumentos oil salarios 1120 conr edidos pela lei, ou superiores 
aos estabelecidos por esta. 

3." Tomar ou aceitar, porsiou porinterposta pessna, aber- 
tamente ou por actos simulados, e por qualquer titulo ou modo, 
interesse em consa, cuja disposi@o, administra~Bo, guarda, co- 
branca, arrecada~50, liquida~30; pagamento ou tiscalisa@o Ihe 
pertenca. 

ARTIGO 355. 

h concuss30 sera punida no primeiro caso corn as penas 
do  ronbn, no segundo corn as do furto simples, e no lerceiro 
corn n recl~~sao e mulp de 2." classe. 

IRTIGO 339 " 

E oppress% abusar o funccionario de sua auctoridade ou 
func~aes para obrigar ilIegaImente alguem a prafirar on deixar 
de praticar algum acto. 

A oppress30 serd punida com a reciusao cle I.a classe. 
5 unico. E circtimstancla aggravante ser o facto praticado 

por odio, vingan~a, parcialidade, interesse proprio ou alheio. 
XRTIGC) 35G a 

0 peculato serfi punido no primeiro e seg~rr~do caso como 
furto qualificado pelo modo, no terceiro como furto simples, 
nn quarto com a rnulta de ,I .Qlasse. 



VlOJ .Ac i0  Dl3 SEGREDO 

ARTlGO 360 

& viola$io dc segredo: 
1 ." Revelar o funccionario aquellc de que s6 tiver conhc- 

cime~rto ou dc que for depositario por suas fungGes, estado 
ou profissao, ou quc cm ras3o d'estas lhe forern eonfiados. 

2." Entregar indevidamente a alguem papeis ou copias de 
papcis que nlao devam.ter public id ad^, c rlue estejam confiados 
5 sua guarda ou esistentes na r c p a r t ~ ~ i o  a yue pertencer. 

3." Dar conhecim~nto d'esscs papcis sem auclorisa~io de 
superior legitimo. 

AETIGO 361 " 
A viola~3o de scgredo scrk punida corn a reclus3o de "2." 

classe, se da revela~iio nlao resultar prejuizo ao estado nenl a 
terc~iro, c sf! nSo for praticada por cobica; corn reclusBo de 
4 ." nos casos contrarios. 

8 unico. A revela~Iao do sigillo sacramental pelo cor~fessor 
sc12 punida, salvas as penas canonicas, com a pris8o de 3.' 
classe; e i! n'este caso punivel a simples culpa. 

bRTlGO 362 

A viola~Io do segrcdo da corrcspondencia tekegraphica 
ou postal, poi- qualquer funccionario public0 ou emprcgado 
do scrvi~o respectivo, serA punida nos termos do arligo ante- 
ccdcnte. 

unico. Esta disposip3o 1150 prejudica o direito do jliiz 
instructor do proc.esso criminal para, com o fim de esclarecer 
a ac~Fio da justiqa na perseguic50 de algunl crime on dclicio, 
em caso grave c corn a devida reserva, proceder a apprchen- 
s;ro e ahertnra dc cartas: ainda mesmo confiadas a posta, uma 

vez que sejam emanadas de pessoas contra asquaes hajasuffi- 
cientes indicios ou a ellas dirigidas, e que a tliligencia n80 
embarace a expedi~so rla correspondencia n5o suspeih. 

ARTIGO 363 

6 violac5o de domicilio a entrada do funccionariopublico, 
n'esta qualidade, em casa de qualquer pessoa sem seu consen- 
timento, dc dia ou dc noite, fbra dos casos e sem as formali- 
dades quc as leis prescreram. 

l R T I G 0  366 

I? permittida a cntrada na casa, scm essc consentimenlo, 
dc dia ou de noite, nos casos: 

1 .Veinccndio, inundacLo, ruina imminmte e actual d'clla 
ou das immediatas. 

2 . O  De ser de dentro pedido socenrro. 
3.' De se estar n'ella cornmettendo crime ou delicto contra 

alguma pessoa. 
& permittida alem d'isso de dia: 
'1 .' Nos casos em quc, conforme a lei, tiver dc se proceder 

i prisao dc urn reu, i busca ou apprchensb de objcctos ob- 
tidos por meios criminosos, ou dc instrumcntos ou vestigios 
cle dguma infraeclo, ou a cmbargo, penhora oa scquestro dc 
bens. 

2.' Nos de flagrante delieto ou cle perseguic30 de um reu 
apprehendido em flagrante. 

3 unico. No c,aso do n." 1 . q a  segunda partc do artigo, 
siio indispensavcis, a preserica cla propria auctoridade, ou or- 
dcm sua escripta com desipaclao express2 da diligcncia e do 

I- 



seu motive, e assistcncia de qualquer oReial de justica ou de 
policia corn duas testcmunhas pelo mcnos. 

.4RTIGO 3G5 

h viola@o do domicilio ss r i  punida, sendo de dia, corn a 
reclus5o de chssc, c scnclo dc noitc, com a de 1." 

ABUSO DE F U N C C ~ E S  Ehl MATERIA PENAL 

ARTIGO 366 

6 &us0 dc funccKcs em matcria penal : 
I ." Deixar de proc,eder na investiga~2o de quaesquer in- 

f r a ~ 6 e s ,  de prender os infractores, ou de promover contra 
ellcs quacsquer tcrmos do proccsso ou a soa punicgo. 

2." Propor, instaurar ou concluir, em prejuizo de um in- 
dividuo, corn a sciencia provada de sua innocencia, a instrucclao 
de process0 criminal. 

3." Yrender ou ordenar a priWo de alguem se:n para isso 
tcr poder; ou 

4." Exerce-lo fora dos casos marcados na lei, ou sern as 
fonnalidades n'ella prescriptas. 

5." Rctar preso o rluc dcver ser posto cm liherdade em 
virtude da lei ou de sentenca passada em julgado, cujo cum- 
primcnto ille competir, ou de ordem de superior Icgitimo. 

6." Ordenar ou prolongar illegalmente a incommunicabi- 
lidade do preso, ou occultar o que dever apresentar ; ou 

7.' N%o ihe dar conhecimento no praso legal dos motives 
da prisso, do ac.c.usador e das testemunhas. 
. - 8 .qecehe r  preso sem ordemcscripta daauctoridaclecom- 

petente. 

9." Empregar para com elle rigor illegitimo oun3o aucto- 
risado por Ici. 

10." Solta-lo sem para isso ter poder ou audnrirlarie, nu 
sem ordem escripta da auctoridade judicial competente. 

1 1." Mandar executar pena nlo imposta legalmente; ou 
12.O Executar a pena dc modo diverso do dcciarado na lei. 

hRTlG0 367.O 

0 abuso de flincci3es em materia penal scrs punido: 
Nos casos dos n.OS .I .O 2." e 9.", corn a reeluslo de 1 ." 

classc. 
NOS dos n.OS 3." a S.", corn as penas de carcere privado. 
No do n.O lo.", hm as penas da tirada de presos. 
No do n." 14 .", com as do homicidio, se a pena execu- 

tada for a de morte ; e corn a pris30 de 3." classe, sendo qual- 
quer outra. 

No do n.O 112.Qom a pris5o de 3." dtrsse se 3 penn for 
a de morte; e corn a rec.lus20 cle 1." classe, sendo qualquer 
outra. 

CONTRA h ORDEkl PUDLlCA 

.4RTIGO 368 

E assuada o ajuntarnento de rnuitas pessoas em rua, es- 
trada ou quaesqucr logares puhlicos, com o fim dc commctler 
alguma infrac~30. 



g unico. Sendo o ajuntamento de menos de dez pessoas, 
ser6 esta eircu!nstancia considerada attcnuantc. 

ARTIGO 369 O 

-1 assuada sera punida com a reclus2o de 2." classe. 
unico. PI-atieando os delinquentes quaesquer actds de 

rxeed~50 ou consunlmando o facto a que se d~rigircm, serao 
prtnidos respectivamente corn as penas d'este, aggravadas pelo 
concurs0 de ~nfraccaes. 

ARTIGO 370.' 

S3o zssociac8es illicitas, por abuso da liberdade de asso- 
ciaclao: 

1 . O  As c~nstituidas corn o fim, manifesto 011 occulto, de 
commetter qualquer infraqzo. 

2 . O  As constituidas c,om firn in~rnoml. 
3 . O  As que, apesar de constituidas corn fim legitimo, d'elle 

degenerarern para coametter infraccloes, ou se tornarern im- 
nloracs. 

4." I s  que impozerem a seus membros a obriga~50 de 
occultar 5 auctoridade publica os seus estatutos, o seu fm ou 
a slia organisa~30 interior. 

§ unico. Toda a associac5o, que nlao esteja nos precisos 
termos d'este artigo, 8 permittida sem restr ic~lo;  mas cfeve, 
antes da sua prin~eira reuni80, partic,ipar ao govcrno a sua 
crea~so, e a epocha e local das suas reuniloes, e remetter-lhe 
copia de seus estatutos logoque estejam formados, a fim de 
clue, pela assistencia de qualilucr funccionario administrative 
a essas reuniaes, ou por outro qualcluer meio, sc possa j-e- 

rificar se a associac%o 8 ou vem a tornar-se illieita. infrac~go 

d'este dever ser i  punida corn a reclus5o de 2." classe, alem da 
dissolu~io que o sovcrno possa decretar. 

As associa~aes illicilas ser2o punidas corn a rcclus'io de 
- 1 ." dlassc. 

* ' 5 i .O A assoda~5o para commetter qualquer infrac@o con- 
sidera-se organisada, alem (la prova directa da organisa~lao, lo- 
goque a sua cxistencia se manifeste pela correspondencia entre 
os associados, pela c.onven@o sohre a partilha ou distribui@io 
de effeitos resultantes de infrac@es jB  commettidas, 011 por 
quaesquer actos preparatorios da infrace3o a commetter. 

2." applica~ef i s  associa@es illicitas o disposto no 
8 unico n." 2 do artigo 388.' 

ARMAS PROHIBIDAS 

A fabricae30, importa@o, venda ou exposj~30 venda, 
porte ou uso dc arnlas, 'absolutamente prohibidas, se r i  punicla 
corn a rcclus3o de 2." classe. 

5 unico. E circ~unstancia aggravante : 
1 .O Verificar-se o facto em solemnidades religiosas ou ci- 

vis, bailes, fcstas, tlieatros ou logares em quc haja public0 re- 
unido ou attrahido por outro qualquer motivo. 

2 . O  Ser o agcntc~encontrado errante de noitc em cidades, 
villas, aldcias on em quaesquer logares habitados; ou 

3."er vadio ou mendigo. 

ARTIGO 373.O 

Slo absolut arncntc prohibidas as armas declaradas taes nos 



regulanlentos administrativos; e so permittidas encepcional- 
mcnte: 

1.O Pcla Ici, sendo necessarias para o exercicio de profis- 
s20, e s6 n'esse eaercicio; ou 

2." Por licen~a cscripta da aurtoridade admnistrativa, e so 
nos prccisos termos d'essa licen~a. 

CAYITULO IV  

LRTIGO 374 

S$o vadios os individuos que, r ~ i o  tendo domicilio certo em 
que bbitualmcnte rcsidam, n5o possuirem hens ou rendas, 
nem exercerem profissao ou officio, nem tiverem occupac3o 
alguma honesta conhccida, dc que derivem meios cle subs~s- 
tencia. 

illtTIG0 373 O 

0 vadio que, dez dias depois dc advcrtidopcla auctoridade 
administrativa, n3o procurar accupac30 honesta ou n'io justi- 
ficar impediment0 invencivel a obte-la, seri punido com a re- 
clus8o dc 2." classe. 

$ unico. S3o circun~stancias aggravantes da vadiagem: 
1 ." Enlrar o vadio sem justificado motivo cm casa de ha- 

bita~lao ou logar fechado d'ella dependente. 
2 . O  Ser encontrado por qualquer mod0 disfarcado, 

3." Ser achado detentor de objectos cuja deten~20 11x0 
possa just~ficar. 

Em qualquer d'estes casos a pena scra a reclusZo cle 
l .a classe. 

ARTIGO 376." 

Tanto antes como depois da scntcnga poderg o vadio pres- 
tar fiany de pessoas A emeilda do seu procedimento, a qua1 tera 
por effeito suspender o proccsso, no primeiro caso, e inter- 
romper, no segundo, a exccu$io da sentenca. 

A fianqa, nunca inferior a 308000 reis, nem superior a 
1004000 reis, sera admittida c fixada peio tribunal em que 
pcndcr o processo, ou em que tiver sido proferida a scntcnca 
condemnatoria, e dura;a por urn anno. 

$ unico. Ausentando-sc o vadio antcs d'esse praso, e sem 
prcvia auctorisa~50, do logar que Ihe tiver sido assignado para 
residir, seri punido corn0 rdncidente. 

0 facto de mendigar hahitualmcntc scm liccnca da audo- 
ridade administrativa, 011 nos logarcs cm que for prohibidu 
mcndigar, sera punido corn a reelus30 de 2." classe. 

$ unico. Sendo o mendigo ahsdutamcntc invalido, seri 
applicada a reclus'io policial, e depois de cumprida a pena 
scra conduzido ao asylo ou deposito de mendicidade da co- 
marca, havendo-o. 

ARTIGO 3 7 8 O  

A mendicidade sera punida eom a reelus30 de I ." classc: 
1 .O Quando a licenca for obtida con1 falso motivo e illu- 

dindo a auctoridade. 



2 . O  Quando no exercicio d'ella o mendigo emprcgar in- 
juria ou ameaca. 

3." Quando simular chagas ou outras cnfermidades. 
4." Quando mais dc tres individuos mendigarem junta- 

mente; mas n3o sc comprehcndenl n'estc numero marido on 
mulhcr, ncm seus filhos; ncm o conductor de cego ou aleijado 
ou cie qualqucr outro invalid0 que precise de auxiiio para ca- 
minbar. 

dRTIGO 378 " 

A mesma pena de reclusb de I." classe sera applicada aos 
paes ou iquelles a qnem estiver incurnbida a creaGlo, educa- 
1.30 ou direc$%o de menores de quatorzc annos que corn co- 
nhecimento de causa os manclarem ou deixarenl mendigar, 
ou os emprestarem ou alugarem para coadjuvar a mencliu- 
dade de outrem. 

0 dar tabolagcm ou ter habitualmente casa de jogo tle 
fortuna ou de amr, cm quc os ind~viduos sejam adniillidos 
livremente 01: sci conlo interessados 011 afiliados, ou apre- 
sentados por estes, scrd punido com a reclusBo c multa de 
2." classe. 

A mesma pena seri appliavel a qualqucr administrador, 
proposto nu agente, e aos hanrla~iros ou encarr~gados tla rii- 
rccclo do jogo. 

0 s  siniples jogadures a11 encontrados ser'ao punidos corn 
a nlulta de 2." classc. 

'$ unico. 0 disposto n'estc artgo e sem prejuizo da perda, 
e m  favor dos cstahelccinlentos de beneficencia, nos termos 
(10 arligo I N . ' ,  das solnmas apprellendldas na rasa d~ jogo. 

ARTIGO 351.O 

0 emprego dc injuria, anlea@ ou \iolcnciapara constran- 
ger outrem a jogar, ou para manter o jogo a0 a g e ~ ~ t e  a Cm de 
SI? tlespitar ou dcsforrar, seri punido corn a rcclusZo e mulla 
de 2.' classe. 

LOTEKIAS E RIFAS 

0 estahelec,imen~o ou a exposi~2o d venda oupassagem dc 
loteria ou rifa prohiiida seri punido corn a multa du 1 ." classe. 

0 simples annuncio com a multa de 2." classc. 
$ unio. Sendo estrangeira, os hilhctes cxposlos ti venda 

serZo apprehendidas e depositados no governo chi1 do dis- 
t r i c t ~ ;  e saindo a final premiados, metade do product0 serit 
para o apprehensor, e a outra applicada a urn estabclccitnento 
de bcncficencia da comarca em que se ti~er,~erificado a appre- 
hcnszo. 

ABTIGO 35 .3 .O  

SBo prohibidas totlas as loterias ou rifas yublicas oacio- 
naes ou estrangeiras n8o auctorisadas por 1e1 ou p ~ l o  governo. 

A licenca [lo gowrno s ~ r i  linicarnentc concctilda ritiandn 
forcnl evcluslramente applicadas a actos clc lieneficenc~a ou ri 
protecclo as artes. 

$ unlco. & loteria ou rifa publica toda a opcrscZo, pcrma- 
nente ou accidental, offerecida ao puhlico para fazcr nascsr 
a esperanca de um ganho que haja de obter-sc por melo da 
sorte. 



CAPITULO VII 

ARUSOS Ehl CAS4S DE EhlPRESTIMOS SOHRE PERHORES 

4RTIGO 22% " 

h falta de auctorisa~lo competente para estabelecimento 
em que hahitualmente se faCanl eniprestimos sohrc pcnhores, 
011 a falla, em estahelec.imento auctorisado, de livrodevidamente 
escripturado em que seguidamcnte se contcnham sem entre- 
linhas as sommas ou objcctos cmprcstados, os nomes, tforni- 
cilio e profiss30 dos mutuatarios, nalureza, qualidade e valor 
dos c)bjectos empenhados, seri punida com a nlulta dc 1." 
c.lassc. 

CAPI'I'ULO UNICO 

FAI.SIFICACAO R CORRCPC;\O DE GENEROS AT,IIENTICIOS 

OU DF: SUBSTAKCIAS ?IEDICAIEXTOSAS 

ARTIGO 383 

A venda clc generos aiimenticios ou dc subslanciasmedica- 
mcntosas falsificadas scrA punida con1 a rccluslo de 1 .klasse. 

simples falsificaeao ou csposiC80 ri renda, com a rccludo 
de 2." 

KO prinleiro caso e punivel a tentativa. 
5 unic.0. E falsirtca~lao a mistura de substancia estranha 

n'esses generos ou substancias cam o fim de enganar o com- 
l~rador ;n~as  nlo a feita nas (levidas propor~8es: sem prejuizo 
da saudc, sendo esigida pela conserva@o da cause, pela sua 
apropriaclao ao commerc.io, pelas leis da fabnca$%o, pelas ne- 
ccssidades do consumo ou do commercio, e pelos hahitos lo- 
cacs ou cayrichos do gosto, nu indicada pela sciencia n'um fim 
Legi tinlo. 

BRTIGO 38G." 

A venda de generos alimenticios ou mbstancias medica- 
menlosas crn cstado de corrup~Zo sera punida corn a rec.lns50 
e multa de 1." classe; a simples exposiclo A venda com a re- 
c lusb e multa de 2." classe. 

5 unic.0. E corrupc3o a altericlo das suhstancias, prove- 
niente de decomposi$io organica produzida prin natureza ou 
pela ace30 do tempo. 

ARTIGO 3 8 i  

A venda de objertos, crijo uso for necessariamente norivo 
a saude, sera punida c!,m a reclus20 de 1." classe; a simples 
exposi~go a venda, com a recluslao e rnrrlta de 2.klasse. 

No primciro caso 6 punivel a tentativa. 

ARTIGO 388 

0 s  generos, medicamentos ou dbjectos a qup se referem 
os artigos antecedentes serlao apprehendidos e inutilisados ou 
clestruidos. 

.4RTIGO 389 ' 

A substitui~lo ou altcraclo por qualqucr nlodo fcita por 
pliarmaccutico na confec~20 cio medicamcnto yrcscripto na re- 
ccita dc facultative, de que possa resullar prcjuizo a saudc, 
sera punida corn a reclns5o rle 1 ." classe. 



ARTIGO 390 " 
Sio consid~rados gcncros alimcnticios para os effeitos 

d'esta secCZo: 
1 ." Todas as substancias solidas ou liquidas dcstinadas i 

allmenta$50 do homem. 
2.' 0s productos qne, sem terem habitualmcntc cssc uso, 

forenl empregados para isso n'alguma povoa@o ou localidadc, 
ou pm certa qualiclade de pessoas, o11 ainda mesmo em cir- 
cums!ancias excepcionaes, provando-se tcrcm-sido comprados 
para a alimenta~io do homem. 

ARTlGO 301 ' 

SZo considerados meclicanlentos para os mesmos effeitos : 
1 .Vedas as suhstancias, tiradas d e  qualqtier dos reinos 

da natureza que, sen1 serem essencialmente alimenticias, d o  
applicadas ao tratamento das doen~as, reduzidas a fbrma con- 
veniente de administra~20. 

2,"uaes!1uer prepara~ijes hygienicas. 

PROPAGSCAO DE EPIDEMIA OU COIVT,YGIO, VIOLACAO DE LEIS, OU 

REGUI.AMEXTO3 ILESPECTIVOS EM O C C I S I ~ E S  D'EST.~S CALASII- 

UAUES, OU DE LEIS E REGCLANENTOS SOBRE LAZAfiETOs; E 
3 FFEITOS OCCULTAFHO, S C B T R A C C . ~ ~ ,  ColliPnX ou VEKDA DE c 

DESTINADOS A SEREM DESTRUIDOS OC DESINFECTADOS 

A propagaelao, por qualquer mcio, dc epidcmia ou molts- 
tia contagiosa sera punida cam a reclus'io dc 1 ." classe. 

ARTIGO 393 " 

0 damno causado saude publica pela violac,Io das leis c 
regulamcntos respectivos en1 tempo de epiclcmia ou contagio, 
ou pela viola$3o das leis e regulamentos sobre lazaretos, serA 
punido no primeiro caso corn degredo de 3." classe, e no se- 
gunrlo corn a recluszo de 4 ." classe. 

ARTIGO 394 O 

-4 occulta@o, subtrac$lo, vcnlia ou compra dc cficitos 
destinados pela auctoridadc conlputenlc a sclrm destruidos 
ou desinfectados, cgmo prejudiciars ou perigosos j. saude pu- 
blica, seri punicla corn a reelus20 de 2.' classe. 

N'este delicto e punivel a tentativa. 

ENVEUEUARIEUTO DE FOXTES OU Cf\EROS 

DE CONSUMO PURI ICO, DTC. 

ARTIGO 395 ' 

0 entrencnamcnto dc fontes, de generos destinados a serem 
vendidos ao publico, ou em geral de cousas ou objectos, do 
uso das quaes possa resultar a um numero indeterminado dc 
pessoas perda da vida, ou alguma offensa a intcgridade physica 
ou moral, sera punido c,om a prisxo dc 3." classe. 

ARTIGO 396." 

A mistum cm fonles, cisternas, rios, riheiros, lagos ou 
cm quacsqucr logares, cuja agua for potavel, de substancia 
que a torne nociva A saude, sera punida coin a rcclusso dc 
I . a  classe. 

X'este deliclo e pi~ntvcl a tentativa. 



YlOLACiO DAS LEIS E REGULhblENTOS SOBRE INHUMAC~ES 

XRTlGO 397 a 

0 enterramento de qualquer individuo, em contravencao 
5s leis on regulammtos, quantn ao tempo, logar e rnais for- 
rnalidades prescriptas sobre inhumacijes, sera punido com a 
reclus3o d e  2.a classe. 

Sendo qualquer peseoa declarada como morta, e antes do 
enterramer~to se recanhecer estarainda viva, o facultaf ivo que 
tizer a declara@io sera punido corn a reclus3o de 1." classe. 

ARTlGO 398 @ 

Em toclos os casos d'este capitulo e punivel a simples culpa. 

TITULO VI 

CONTRA OS ISTERESSES MORAES DA SOCIEDADE 

CAPITULO I 

CONTRA O PRINClPIO RELIGIOSO E LIBERDnDE RELIGIOSd 

ARTIGO 399.O 

A propagac3o dc doutrinas irreligiosas, subversivas da or- 
dem social, da tranquillidade publica ou da moral, seri  punida 
corn a reclusBo de 1 ." classe. 

a 

A simples exposic50 publica, verbal ou escripta, ou por 
qualquer outro mcio dc manifcstacgn rlo pcnsamcnto, scr6 pu- 
nida com a reclus5o de classe. 

ARTIGO 400." 

A propagac'ao de do~itrinas que justifiquem, excitem 011 

provoquem a violaclo das leis e dereres sociaes, a pretest0 
rie religiso, sera punida corn a rec.lus30 de classe. 

E circumstancia aggravante fazer proselytos corn o fim de 
realisar essas doutrinas na rida ctvil. 



S E C C ~ O  2:' 

CONTRA d LIBERDADE DE CONSCIENCIA 

A coac~30 por qualcluer meio para obrigar qualquer in- 
dividuo a mudar de religigo, sera punida corn a pris50 de 
3.a classe. 

8 unico. Na mesma pena incorre150 os qr~e  por coac@o 
ou ainda por seduc~'ao tirarem menores de dezcs~is annos do 
poder de seus paes ou tutores ou d'aquelles a quem estiverem 
confiados, a pretext0 de os fazer educar em religiso differente. 

ARTIGO GO2 O 

A excita~r?~ ou provocagio, por qualquer meio, de nacjo- 
naes ou estrangeiros a pcrseguir no reino qualyuer religi5o 
ou scus sectarios, seri punida corn a reclusiio dc  I.a classc. 

ARTIGO 403 

A diffamaflo ou injuria contra individuos profcssando qunl- 
quer religiso, para excitar odio ou desprezo contra elles ou 
contra esta, serIo punidas com as penas aggravadas d'estas 
infrac~aes. 

CONTRA 0 LIVRE EXERCICIO DO CULT0 

ARTlGO 604." 

A interrup@o ou embara~o, por meio de violencia ou 
ameaga, ao livre exereido do culto dentro dos templos ou 
n'outro quakquer logar permittido, sera punida com a reelus30 

de 1." C ~ ~ S S P ,  c sendo commettida por mais de dez pessoas, 
com degredo de 3.QIasse. 

AIITIGO 405 

A offcnsa, ameaca, diffama~50 ou injuria contra minisrros 
de qaalquer culto, no exercicio de suas func~6es religiosas, 
sera punida com as penas aggravadas d'estas infrac(8es. 

kRTIG0 b0G.O 

Aquelle que por factos, pafarras, gestos, escriptos impres- 
sos ou imagens lan~ar desprczo sobre os objectos de qualquer 
culto, eausando meandaio puhlieo, seri punido corn recluAo 
de 1 ." classe; e, havendo profana~go, com a pris5o de 3." 

ULTRAGE .< 910RhI. PCBLICII 

ARTIGO 607 " 

S5o ultrages & moral publica: 
1 .Wa t i ca r  puhlicamente e con1 escandalo qualquer ac$io 

d'eila offensiva. 
2.O Proferir corn a filesma publjcidade e escandalo, e em 

logar publico, palavras da rnesrna natureza. 
3." Publicar em qiralrlrjer cscripto irnprcsso, lithographa- 

do, ou que tenha similhante meio de puhlicidade, cousa da 
mesma natureza. 



4." Vender puhlicamente, expor i vends ou simplesmente 
a publico, lmagcns, figuras, pinturas ou dcscnhos immoracs 

5 1 .O As accloes, cxpressaes 011 cousas, a que se rcfere este 
artigo, serlo consideradas immoraes quando na opinilo pu- 
bl~ca forem eviclentemenle tidas como offcnsivas da moral, dos 
hons costumes ou da deccncia. 

§ 2 . O  E circumstancia aggravante em qualquer caso ser o 
facto praticado em presenCa de mullleres ou dc-mcnores de 
quatorze annos. 

ARTIGO 408 O 

0 ultrage moral publica sera punido corn a reclus%o de 
2.' elasbe. 

CORRI'PCAO DE YENORES 

ARTIGO 449 

A excita@o, facilita~2.0 ou fawr da corrup~80 de mcnorcs 
de dczo~to annos. para satisfazer paix6es ou desejos desho- 
nestos proprios ou nlheios, sera punida com a reelus50 de 
4 ." classe. 

unico. A pena seri a prislao de 2.' classe, senclo o facto 
praticado : 

1." Por ascendentes, irmaos ou conjuge do menor. 
2 . O  Por tutores, mestres ou pessoas encarregadas da sua 

educa~so, dirccGZo ou guarda. 
3." Por crcados ou domesticos. 
4." Por funccionarios pub1ico.s. 
5." Ou scndo habitual. 

ARTIGO 410 " 

As donas de casas dc alcoucc, vulgarmcnte charnadas to- 
lerndas, quc n'ellas receherenl mulheres rnenores de vinte e 

rn annos, fijra dos c,asos marcados nos regulamentos, ou ca- 
sadas, scrso punidas c0m.a reclusBo de 1.Qlasse. 

BIOL@BO DE RESPEITO h0S TMORTOS 

ARTIGO 411 " 

A dcstrui~50 dc lumulos ou sepdturas seri punida corn o 
degredo'de 3.a classe. A mutila@o ou degrada~go, ou a sim- 
ples violx2o, com a reclus30 dc 1." classe. 

ARPIGO 112" 

A profanae20 dc cadaver, ernqualquer logar, seri punirla 
com degredo de classe, e tendo por fim satisfazer paix6cs 
brutaes ou impud~cas com o dc l.a 

$ unico: E profana~b todo o acto de violenc~a contra o 
cadar er, e hem assim qualquer lnjuria ou d~ffama~io puhlica 
contra o fallcctdo em presenca do rnesmo cadaver. 

SeAo punidas com a I ec1asi;au dc 1 ." classc: 
1 .?!pro\ oca~Xop~licaacrimesoudelictos, incitando, con- 

t~dando ou procurando d~r~ctamente determinar a pratlca de 
factos p ~ l a  lei qtialificados como taes, ou seja vcrhlrncnte em 
logarea oareun~loespubbcas, ouporcscripto, impressoououtro 
clualciuer mclo de reprcsenta~Zo do pensamento, exposto, ani- 



xado, uendido ou clistribnido publicame.nte, salvo cluando ao 
agenfe, scguiodo-se a infrac@o prouocada, couber maior pens 
em raszo da sua participa~go, segundo as regras geraes. 

2." A apologia pl~hlica de factos qualificados crimes ou 
delietos pcla lei, ou dos respectivos criminosos ou delinquen- 
tes, ou seja verbalmente em logares ou remliBes publicas, ou 
por escripto, impresso ou otitro qrtalquer modo de represen- 
t a c k  do pensamento, exposto, affixado, venclido 011 distri- 
huido publicamente. 

ASTIGO 41k 

A embriaguex habitual seri punida corn a reclus5o de 2." 
classe. 

$ unico. N'este deliclo nZo tera logar a substitui@o da re- 
clusao pela multa. 

CAPITULO III 

ATAQUES A IAVIOLALIlLIDADE D O  YATKII!OKIO E IS GARANTIAS 

EM FAVOR D'ELLE ESTABELECIDAS PELA LEI 

5 unico. Sendo solleiro o co-reu B elemento cor~stilutivo 
em relac30 a elle o saber que o outro 6 easado. 

ARTlGU 646 

SJU aggravantes as circumslancias: 
1 . O  De ser cornmettido pela mulher; ou 

' 

2 . V e l o  marido, mantendo concubina na proyria casa con- 
jugal; ou 

3." De serem casados arnbos os co-reus. 
S ~ U  attenuantes as: 
I." De estarem os mnjuges legalmente separados; on 
2 . 9 6  ler siclo o culpado abandonado pel0 seu conjunto. 

AKTIGO 117 ' 

N2o tern logar a accIo da justi~a sem queixa do conjuge 
offendido, 'salvo hayendo separa~lo civilmente intentada por 
causa de adulterio. 

AHTIGO 'ria " 

Recor~ciliando-se o offei~lido coln o seu conjunto, ou per- 
doando-lhe on ao seu co-reu, nTo tern logar a accusaCIo, exi.in- 
gae-se o prucedlil~entcl j6 existe~lle, e cessa a coiideriir~a$lo e 
os seus effeitos. 

Serido casailo o co-rbu, acjuella reconc.ihac$io ou peril30 
120 ter%o effeito, sen1 rye  o seu conjunto [,amhem corn elle 
se reconcilie ou perdbe. 

3 unico. 9 ai!nullago do matrimonio pos1crior;rienle ao 
h1.o nlao deslrtie a sua crimiualidade, nem faz cessar a res- 
ponsaliiliciatle penal. 

( R ~ I G O  r 4 5  

E adulterio a violacso, corporaln~ente consummada, da 
fideiidade cnr~jugal por qualquer dos conjuges. 

0 adultcriu seri punido coin a reclusZo de 1 ." classe. 



ARTIGO 4 4 9 . O  

$ bigamia contra hi^ o conjuge casado nnvo matrimonio 
sem'estar legitimamerrte dissolvido 0 anterior. 

A bigamia serzpunida corn a pris3o de 3." classe, qualquer 
que scja a religiIo do aceusado. 

X pena &a bigamia seri applicada ao quc conlrairir matri- 
monio, estando ordenado in sacris, ou ligado com voto solemrle 
de castidade.' 

3 unico. Tendo o conjnge eriminoso cumprido urn terco 
da '~ena,  cessarj est,a, se o c.onjnge offendido consentir em 
cnrrtinuar a viver corn elle conjugalmente. 

4RTIGO &20 * 

S3o circumstancias especialmerrte alteriilarrles: 
1 . O  A n~~llidade do anterior rnatrimonio; 
2.' A longa ausencia do cnnjuge legitimo, bavendo justos 

rnotivos para se acreditar o seu fallecjmento. 

0 corrjuge qua. corn o fim de n3o ccntinuar a slda com- 
mum, dhandoriar o seu cor~jurrto contra i o~itade on 5 rrisctencia 
d'este, occollando o Iogdr da sua reaiclenaa, ou irrdo estabe- 
lecer-se em pa17 estrarrgetrn, seri purrido corn a reclus3o de 
2." classc. 

5 I." fi circnmstatlcia aggravante ter dcixado fillios nre- 
nores cle clezeseis arnos. 

5 2." Ftcando a multler 011 fillios menores sem recursou, 
a pena sera a reclusao de 1 ." classe. 

ARTIGO &%2 

A ac@o da jnsti~a nBo tern logar sem qileixa do conjugc 
abarrdonado, salvo nos casos dos 5s do artigo arrtecedente. 

ARTIGO 4% 

Serrdo o matriaonio contrahido: 
.O Cnm impearnento n5o d1spensavt:l; ou 

3." C(;rn impediment0 drspei~sa~el, e intervindo n'elle o 
ecclesiastico ou ministro de quaiqire~ cuIto por surpreza ou 
clrrgano de qnalquer dos cont~.ahenles; .ou 

3." Sendo menor qualytier d'estes, e n3o precederido con- 
sentimento ou licenca escripta de quem, segundo a lei civil, 
(leva atict,orisa-lo. 

0 conjuge ou conjuges dolosos ser5o punidos corn a re- 
clusZo da 2." classe. 

ARTIGO!(IZI " 

A celebrac%o, por ecclesiastico .ou rninistro de qilalquer 
culto,Ede matrimonio prohibido pela lei, on havendo irnpedi- 
mento nso disperisavel, ou n 5 ~  reunindo qualquer dos con- 
trahentes as corrdicifies exigidas pela lei, sera punida corn a 
rcclusZo da ,I ." clnsse. 



CBPITULO 1V 

CONTRA A FE PUBLlCA 

ARTIGO 425 

A falsifica~lao da moeda comprehe~de a contrafac~Io ou a 
altera~zo da ~noeda verdadeira, e a emissso, passagem ou in- 
t rol l~lc~lo no reino de niueda contraleita ou alterada. 

$ unico. E cons~derada moeda para os effeitos d'esta sec- 
$30 : 

4 ." A me'lailica ~lacio~lal ou eslrangeira de curso legal no 
reino; 

2.'' A metailica estrangeira, ainda mesmo sem curso legal 
no reino, tenclo-o no paiz que rzpresenta: 

3.' 0 s  eifeitos emittidos pclo goberno portnguez ou es- 
trrrngeiro, on os bilhetes de banco nacinnal ou estrangeiro de- 
vjdamente auctorisado. 

ARTIGO C%G " 

mneda e contrafeita ou falsa: - 

4 ."uando corn metal de differente qualidade ou da mes- 
ma, mas com inaior liga ou menor peso se in~ila a moeda cu- 
:!hada pelo estado: 

2." Quando a imita~?o i: com metal da mesm:) ilualidade, 
llga e peso; 

3 . O  Quando em relac20 a especie de noecla indicada no 
n." 3." do artigo anteccdcnlz se pratica bcto yue eonstitua 
faidci-i~!:~ dc doenmenlu. 

nP.TIGO '187 ' 
A moeda 6 alterada : 
4 ." Qunnrlo Liver poc qua:quer rneio reccbido a apparencia 

de valor superior ao que d e ~ e  representar; 
8." Quando por qualyuer meio tirer sido diminuido o seu 

valor, ou quando (sendo metallica) tiver sido cerceada. 

ARTIGO 428." 

A contrafacgio da moeda sera punida corn o degredo de 
2." classe no primeiro e terceiro cam do artigo h20.". e cnm 
o degredo de 3." no segundo caso. 

$ unico. Acresendo a emiss2o 011 p;lssagem se l i  esta 
circumstancia aggravante. 

ARTIGO 49 

A simples ernissifo ou introduc~lo no reino de moeda con- 
trafelta, haver~do aceordo corn os Salsilicadores, sera pu~lida 
segundo as regras geraes daparticipa$io; n5n o ha\ endo, se r j  
punida pela f6rma seguinte: 

1 .O Tendo o agente procumdo e posto em cireula~2o a 
moeda, com.a recluslao de 1 ." classe. 

2.' Tendo-a recebido por boa e pondwa em circt~la~iio, 
deyois de lcr verificado a falsidade, con1 a multa de 1." classe. 

LRTIGO 430 

A altera~%o de moeda verdadeira, sendo acompanhada de 
emisslo, ser i  punida conk a recluslao de I." classe. 

ARTIGO 431 

A simples emisslao ou introduc@o no reind de moeda al- 
terada, havendo aecordo eom os auctor~s (la alleraclo, sera 
punida segundu as regraa geraes da participafIo; n3o o ha- 
vendo sera punic!a con1 a reclus5o cle 2." classe. 



ARTIGO 4 3 4 . O  

A simples confeccb, acquisi~lo ou deten~2o de machinas, 
instrumentos, utensilios ou quaesquer objeetos, que sirvarn B 
faIrricag3o da moeda hlsa, sor i  pmlida com a reelusgo de 
1 .a classe : / 

i .' NIao podendo esses objectos ter outro a l g a  destino. 
2 . O  Se, podendo t6-lo, o accusado n%o provar que corn 

effeito eram e d n  unicamente applicaclos a cue. 
ARTIGU &,I3 " 

Nos casos d'estas e das segnintes sezcaes 15 sempre pnni- 
vel a tentativa. 

ARTlGO 43(1 

A falsificacao de sillo, cunho, marca ou chancella de quai- 
quer auctoridacle ou repartic% puhlica, a emissao ou inlro- 
duc~5o no reino, ou o uso de objectos marcados com elles, 
seri punido com o clegrerlo de 3." classe. 

§ unico. Sendo o fim do agente prejudicar o estado em 
direitos ou outros recebimentos, pagamentos, dividas activas 
o ! ~  pnssivas, a prrra scra n degredo dc 2." classc. 

B R l l G O  is5  

A falsificac50, a emisszo ou introduc~zo no reinci, ou u 
uso d~ papel sellddo, cle sellos ou de estampilhas de s&llo ou 
d~ posta fals~ficados, seri punidq com o drgredo de 2." classe. 

A W I G O  436 0 

.I falsificado, cnlisdo ou introduc$5o no reino ou o uso 

d e  marcas, cunhos ou sellos falsificados de contrastes ou a n -  
liadores, ser5 punida com o degredo de 2.= classe. 

ARTIGO 1.37 

As penas c,on~minadas nos artigos antecedentes s5o appli- 
cavois, seglindo os casos ah i  dcsignados, ao que para execu- 
tar alguma falsifica~$o em prejuizo do estadn on de qnaescju6r 
pessoas, finer para isso uso dos instrumentos legitimos que 
lhe tiverem sido confiados, on que por qualquer modo tiver 
obtido. 

ARTIGO 433 " 

E falsifica~5o d~ documcnto a allerai.50 dd sua rerdade 
com o fim de interesse prop~io ou alheio, ou de prejudicar 
terceiro em sna fortuna, hoilra ou credito, seguida de effe- 
c t ~ r o  uso do mesmo documenlo, o realisando-se em todo ou 
em parte o fim do agente. 

ARTIGO 639 0 

A falsifica@o de documento trerifica-se: 
1.' Fabricando um rlocurncnln inle~r~:r:crrie falso. 
3." Contrafazendo, fingindo ou suppondo letra, assigna- 

tura, firma, rubrica ou signal de alguem. 
3.O Suppondo n'um aclo a i n t e n e n ~ s o  de pessoas que 

n'elle realmente nBo intervierem. 
k.' Attribuindo aos que n'elle intervierem declaragoes 

que n'o fizerem ou differentes das que tiverem feito. 
5." Faltando a verdade na narracJo ou declara~zo de facto 

essential B validade do documunto, ou yue esle tenha por ob- 
jecto certificar. 

6.' Alterando as datas ~erdarleiras. 



7.Vazendo olitra qualqucr altera~2o on jntercalac2o que 
varie o sentido, substancia ou tencjo. 

8." Escre\elldo poi clnia cle uim ass~gndlura, err1 papel 
on rm pergamjnho em branco,-on em espaco brarlco quc me- 
diar entre .a parte rscripta e a mesma assignatura: 

9." Dan& copia em fbrrna que f a ~ a  fe de urn docilmento 
supposto, ou pondo n'ella cousa contraria ou differerite do 
conteklo do verddeiro original. 

10.' Occultando em prejnizo do estado on de particulares 
qualquer documento official: 

ARTIGO 460 

A falsifica~8o de documento publico ser5 punida corn de- 
gredo de 2." classe, e scndo o agente funccionario publico coill 
a prisso de 3.' classe. 

*4 faisifica@o Be documcnto particular ser i  purlida eom 
o degredo de 3." classe, e com a prisxo de 3.%endo o agente 
funccionario publico. 

Em Lodo o caso z pena seri graduada na seguinte escala: 
menor, quando o prejuizo affectar s6 a fazenda ou os teres de 
alguem; maior, quando affectar a honta ou reputa~xo; e maior 
ai~lda, havendo prejui~o composto. 

,4 simples falsificac2o sem o uso, ou corn este mas sem 
cl~egar a causar prejuizo, serA punida no primeiro caso como 
teatativa, no segllndo como delicto frustrado. 

0 sin~ples uso, sendo seguido de prejuizo, sera pumido corn 
as penas do artigo antecedente, e n3o chegando a causa-lo, 
sera punido 'como deiicto frustrado on tentativa, segundo a; 
circumstancias. 

~ R T ~ G O  452 " 

S5o donim~ntos pnkliros pal3 os effeitos d'esta sec~2o: 
i ."- 0 s  auctorisados on expedidos pelo r ~ i .  pelo gowrno. 

pelos seus agentes, por cluaesquer funccionarios ou reparti- 
~lnes publicas no exercicio de suas func~locs. 

2.' Os'outorgidus Icgalmerite perante pessoa cjue liver fe 
publicn, ou por ella redigidos. expeclicios ou passados. 

3.' 0 s  escriptos comrnerciaes e livios de commrrciante, 
e os papeis de credito do estado ou de crrl~orac8cs ou dsso- 
ciac6es de crerhto auctorisada;. 

'1." 0 s  documentos eslrangeiros da rnesma nalureza dos 
indicados nos numeros antecedentes. 

5 . q ~  actas de quaesquer eleic6cs pulilic.as, ns respecti- 
10s cadernos e as listas. 

Quaesquer outros documentos d o  considerarlos parlicu- 
lares. 

AHTIGO CL3.O 

A faf~ricac%o de despqcllos telegraphicos falsos, o'u a falsi- 
fica~%o de dc9pachos telegraphicos recebidos ou a transulittir, 
commettida por quaesquer empregados do servicn telqrn- 
phito, sera punida, qualqoer que seja o fin1 ?a infrac~80, con1 
a reclns3o de 1 ." classe. 

\!{TIGO 4 i C . O  

& falsn jnrarnento afErn~ar, perante urn tribunal ou fune- 
cionario conlpetente, e dcbaixo de juramento, circumstancia 



essential que altere o sentido do facto, sabendo o agenle n5o 
scr vcrdadcira, ou negar ou omittir a c11lc souber que o 8. 

0 falso jurarnento em maleria civil serd punido con1 re- 
clus3o de 1." classe; en1 materia criminal corn ilegredit (IF: 3." 
classe; em materia correcctonal corn recluslo de I.", e. em 
materia de contraven@3es corn a reelus50 de 2." 

nnico. Estas disposi~Bes s2o applicaveis aos peritos qne, ' 
sob jurarnento, fizerem declarams falsas. 

4tCl"TGO 665 

A retracta~3o espontanea e n2o provocada, antes de o 
agentc deixar o logar em que prestou o jnramento, ou antes 
que d'este possa resultar damno a terceiro, esime-o de  pena. 

kRTIGO,ltS " 

A falsa informac3o ou &edaraClo sen1 juramento feita a 
auctoridade yubiim sdhre faetn relativo a outras pessoas nu 
ao estado, por aquelle que a isso_for obrigado, sera punido 
corn a recluslaQ de 4 ." classe. 

lPBiIGO 447' 

0 facultatifo que crrtificar falsarnente mu1.csti.a on leszo, 
para isentar ou dispensar alguem d e  qualquer servi~o pyblico. 
ou para defraudar sociedarles de seguros de vidas, sera pu- 
nido no primeiro caso corn a reclusBo de 2." classe; no segundo 
corn a reelus20 de 1 ." 

5 nnico. Na mesrna pcna incorrcrh qucm ern sell proveito 
fizer uso da certidzo ou attestado, acrescendo no segundo 
caso a mnlta rlr, 1 .Qlasse. 

ARTIGO 4iS." 

0 f~~nccionario pnblico que passar certidilo ou attestado 
plso de bom cornportamento, pobreza ou oulras circutnstan- 
eias que recol~~rnendem algucm d protec~so ou bene~olencia 

do estado ou de particulares, a fim de obter emprcgo on soc- 
corros, serj punidn com a recluslo de 2." classe. 

5 unico. Na mosrna prna incorrera quem em seu proveito 
fizer uso da certid5o ou attestadn. 

SIJPPOSI~~O D E F U N C C ~ ~  PUBLICAS E TlTULOS HONORIFICOS 

ARTIGO b49 " 

0 exercicio, sem titulo legitimo, de lunc~iies proprias de 
urn f~~nccionario p"ublico, arrogando-se o agente esta quali- 
dade, ser5 punido com a reelus20 de 1." classe. 

0 exercicio, sem t i tu l~  legitimo, d e  qualquer profiss2o 
que, segundo a lei, o cxija, arrogando-se o agente essa quali- 
dade, serii pnnido con1 a reclusb de 2:a dasse. 

Sendo essa profiss5o a medicina, cirurgia ou pharmacia 011 
a arte obstetricia, a pena sera a r$cluslo de I." classe, 

3 nnico. 0 disposto na primeira parte do artigo e applica- 
ye1 ao funccionario que, depois de Ihe ser intimada a sua de- 

' miss%n ou snspens3o, continuar no exercicio de suas func~i5es. 

ARTIGO b50 " 
0 uso de uniSorme on distinctive proprio de funccionario 

publico, de titulos de nobreza, bmzBo de armas ou de con- 
decora@o, por quem n%o tiker direitu a usar d'elles, sera pu- 
nido corn a reclus8o dc 2." classe no primeiro caso, e corn 
multa dt? 8." nos ontros. 

$ unico. Nos casos previstos n'este artigo e no antecedenle, 
a sentenga sera sempre publicada no Diario de Lisboa e em al- 
gum dos jornatrs da comarca r~spectiva 5 cusla do condemnado. 



TITULO \'If 

COR'TRA h EIVHE EXPHESSXO DE VOTO, 

EN ELEIG~ES PUBLICAS 

CONTRA OS lNTERESSES XIATER1,iBS D.4 SOC1EnAl)E 

A venda ou compra de iotas em eleic'oes publicas, por 
qualquer especie de preco nu recqmpensa dada ou promet- 
tida, serd punida com a reclus2o de 2." class!. 

5 unico. 0 subornado sera alem d'issn condemnado na 
mulia da mesma classe. 

ARTIGO 453." 

0-impedimenta ou obstaculo por qualquer especie de co- 
ac5'io i renni3o dos collegios ou'assembleas eleitoraes, ou ao 
livre exercicio das suas funccfies, sera punido com as penas 
de resistencia. 

ARTIGO 4 5 3 . O  

A; falsifica@o de listas em escrutinio, ~ L I  o augment0 oil 
dirninui~zo do seu numero, sera pu~ ido  com a recluszo de 
I.a classe. 

CONTRA A FAZERDA PUBLIC6 

hRTIGO 4% ' 

~ descaminho a importack ou exprrtac3o de mercadorias 
on objectos sem o pagamento dos direitos respectivos estabe- 
lecidcs pela lei. 

O dcscaminho sera ptinido corn a multa d o  duplo ao qua- 
druplo da importancia d'esses direitos. 

A tentativa i: sempre punivel. 
5 linico N'este delicto nso tem logar a per& dos objectos 

apprehendldos; mas ser2o entregues ao delinquente logoque 
preste%anca idonea a multa ou deposite o valor d'esta. 

AKTIGO 455 

E contrahandn a importac30 ou exporta~lo de mercadoriil 
ou objecto cuja e~~trada  ou saida do rcinn for prohibida pela lei. 

0 contrabando sera pnnido com a multa do duplo ao triplo 
do valor dos objectos importados oo exportados. 

A tentativa e sempre punivel. 
$ unico. As mercadorias ou ol~jectos apprehendidos serso 

perdidns, e n sen product0 dividido em duas partes, uma para 
urn estabelecirr~e~~lo de berleficencia da comarca em que se 
verificar a tomadia, e outra para os apprehensores. 



CAPITULO I1 

FRAUDES DE FORNECEDORES, EMPREITEIROS, ETC. 

ARTIGO 6 6  O 

Quaesquer fornecedores ou empreiteiros do estado ou ssus 
agentes, faltando ao servi~o de que se tiverem encarregado, 
e corn prejuizo d'este, serlao ponidos com a reclns90 de 2.a 
classe. 

Se o servi~o apenas tiver sido retardad; alem do praso 
convencionado, a pena sera a multa de 2." classe. 

Sendo o facto praticaclo por forrrecedores do exercitn on 
da marinha em tempo de guerra, a pena sera a de degredo de 
3." classe. 

$ unico. Westa inhac$io 13 punivel a simples culpa. 

ARTIGO G7.O 

A fraude na natureza, qualidade on quantidade dos traba- 
lhos ou m'io de obra, 011 das coilsas fornecidas, serit pnnida 
comqburla aggravada. 

ARTIGO A58 

0 s  encarregados pnr conta do estado da compra ou ajuste 
de quaesquer objectos, que abnsarem da commiss30, aogmen- 
tando os preeos, ou devendo saber que nZo podem satisfazer 
ao fim a'que s3o destinados, ou que se acham em estado de 
ma1 poderem satisfazer a esse firri, ser5o pmridos corn as pe- 
nas.do abuso de confian~a qpalificado. 

ARTIGO 459 ' 

Em qualquei dos casos d'esta sec@o nlao tem logar a acg5o 
da jusli~a sem queixa do ministerio respectivo. 

EMBARASOS A EXECUqxo DE TRABAEHOS OU GBRAS PUBLICAS 

ARTIGO b 6 0 . O  

A opposicIo por vias de facto a execuc3o de trabalhos ou 
obras de utilidade publica, geral rtu local, orderladas nu au- 
ctorisadas pela lei ou pela auctoridadc publica, sera punida 
corn a recluszo de 1." classe, aindaque o agente allegue em 
sua defeza ser proprietario do terreno, ou serem os t~.aballms 
ou obras executadas fdra do limite fixado pela anttoridade 
administratisa. 

CAPITULO 111 

CONTRA A PROPRIEDADE PUBLICA OU DO ESTADO 

EM MONUMENTOS, ESTATUAS E OUTROS OBJECTOS DE A R T E  

ARTIGO 464 " 

A deslrtiigio, mutilay'io ou degrada~Io completa, por 
qualquer meio ou fhrma, de monumentos, estatuas ou outros 
objectos de arte, destinados a utilidade ou decora@o publica, 
e elevados pda aucioridacle ou com sua anclorisacZo, ser.6 
punida corn o degredo de 3.Qlass.e; a simples deteriora~so 
corn a reclusso de 2." 

5 mrico. E circnmstancia aggravante serem esses ob- 
jectos: 

1." Classificadns comn morrumentns historicos pela au- 
ctori dade conipetente; ou 



2." Antiguidades grotegidas pela especial disposi@o da 
Iei. 

SECGXO 2: 

CAMINBOS DE FERRO 

ARTIGO 66%" . 
A deslruiq%o ou desmaneho de via ferrea em todo ou em 

parte ser i  punida corn o degredo de 3." classe. .4 colloca~% 
n'ella de objecto que embarace a circulaBo, on o emprego, de 
qualqaer meio para imp~di r  011 ir~terromper a marcha dos 
comboios on faze-los sair dos rails, sera pnnida corn a reclu- 
slo de La classe. 

unico. Aqucllc quc n'um carr~~iho de fcrro on nas suas 
esla~Ocs der causa a qualquer accidente de que resuite morte, 
offensa 2 integridade physica on moral de algnrna pessoa, ou 
C propriedade; sera punido corn as penas da infrack.50 respe- 
ctika. 

ARTIGO 16%" 

A simples culpa i? panivel em todo os caws indicados 
n'esta sec~zo. 

EM LINHAS TELEGRAPHICAS 

ARTIGO h64.O 

A destrui~zo de telegrapho, posto ou linha telegraphica, 
aerea on electrica, ou a opposiC3o corn violencia ou arneaGa 
ao seu restabelecimento, sera p h ~ i d a  corn o degredo de 3.& 
classe. 

A destriu~50 nu c6rte de fins, posles ou apparelhos tele- 
graphicos ser i  punida corn a mesma pena. 

g unico. E circiimstallcia aggravante resultar do facto a 
interrup~Iao da correspondencia. 

ARTIGO 4 6 5 . O  

A simples interrupc3o ou interceptagio da corresponden- 
cia telegraphica, por qualquer mcio, seri punida corn a ro- 
clus3o de 1 ." classe. 

ARTlGO LGF 

S2o applicaveis a propriedade publica ou do eslado as dis- 
posi~fies da 11arte titulo 2 . O  d'esle likro, relativas a crimes 
e delictos contra a propriedade parti~ular. 



PAlITE I11 

CRIlUES E DELICTOS C O ~ T R A  0 DIBEITO DAS GEWrES 

TI-TULO UNICO 

ARTIGO 467 Q 

Os capitzes nu rnestres e pilotos dns navios empregados 
no trafico de escravos, e us individuos erlcarregados (la com- 
pra ou venda de escravos para esses navios ou da  sua conduc- 
(50 para ~ l les ,  ser3o punidos com a prislao de I ." classe e 
niulta de 2008000 reis a 3008000 rhis cada urn. 

$ unico. 0 s  escravos, 011 sejam tornados no mar on em 
terra, tornam-se immediatamente livres e ficam debaixo da 
proteccso da na6'io partugue~a, r ~ o s  termos das leis e regula- 
mentos. 

ARTIGO &68 

Sera cor~siderada e punida como tentativa dn crime, quando 
este nlo tenha sido frustrado por qualquer motivo, a simples 
achada, na visita de qualquer navio, de qualquer dos seguintes 
objertos: 

1 . O  Escotilhas com grades abertas em vez de serem fecha- 
das, segundo a pratica dos navios mercantes. 

2 . O  Repartimentos, cobertacorridaon separaqties em malor 
ntunero do que 6 costume ou necessario nos navios de com- 
mercio Idto. 

3.O Tabuas app,arelhadas para formar nma scgunda'co- 
berta, conforme praticam os navios de escravatura. 

4 . O  Gargallrciras, algemas, anjinhos uu caduias. 
5." Maior quantidade de agua em pipas ou tanques do 

que a necessaria para o consumo ordinario da equipagem de 
um nario mercante. 

6 . O  Quantidade extraorclinaria de pipas on barris para 
conter liquidos, uma vez que o capitgo ngo apresente certidso 
da alfandega onde despachou, mnstrando que n dnno do navio 
preston fianca, e que essas pipas on barris sBo destinados para 
azeite de palma ou de peixe, ou para outro commercio licito. 

7.O Maior quantidade de celhas, gamellas nu bandejas do 
que as necessarias para mo ordinario da equipagem de unx 

* 
navio mercante. 

8." Caldeira de maior dimens30 do que a usual e ~ d a  que 
B necessaria para uso da equipagem, ou dircbrsas caldeiras em 
rnaior numero do qne o preciso para esse effeito. 

9." Qnantidade extraordinaria de arroz. feijao, carne, peixe 
salgado, farinha de pau, mandioca, milho ou farinha de  qual- 
quer espec~e alem da que possa ser precisa para sustento da 
equipagem, on fazendo qualquer d'estes objectos parte da 
carga e n30 vindo como tal no manifesto. 

ARTIGO 169 0 

Ficam salva2 as disposi~Bes dos tratados e leis snbre o 
apresamento dns navios no caso de escravatura, e a lei de 31 
de  dezen~bro de 1836 sobre infraccaes relativas a trafico de 
escravos. 



CAPITULO I1 

ARTIGO b70.e 

S2o considerados piratas todos os individuos fazendo parte 
da equipagem de navio mereante nacional ou eslrangeiro, quo 
de m3o armada conln~etterenl actos de depreda~lo ou violen- 
cia coiltra ilavios ou contra as pessoas n'elles embarcadas. 

5 unico. E equipamdo aos yiratas o que lhes entregar 
embarca~Iao a cujo bordo for. 

ARTIGO 671 " 

0 erime de pirataria seripunido com priBo de 2." classe. 
A pena s e d  a priszo de 1." classe: 
1." Sendo a l g v a  emharea@o apresada abordagem on 

fazendo-lbe fogo. 
2." Sendn o crime acornpanhado de homicidio, de offensas 

graves a integridade nu ultrages ao pndor. 
3." Sendo deixadas alguinns pessoas sem meio de sal- 

var-se. 
4." Quando o crirninoso for capitlao do navio. 

CAPITULO It1 ' 

CORSO 

ARTIGO 4 7 8 . O  

0 s  corsarios inunidos de cartas de  marca ou palentes 
d'aquelles governos que n âo tenham adherido ou n3o vierem' 
a adherir, como Portugal, i declaray2o do congresso de Paris 
de 16 de abril de 4856, relativa a aboli~lao do corso, serZo 

punidos como piratas se exercerem o corso colltra ~~avios  por- 
tuguezes ou de na@o que tiver prestado a sua adheslao as de- 
cisaes do mesmo congresso. 

CAPITULO IV 

VIOLA@O DA I S ~ ~ ~ U X I D A D E  REAL ou PESSOAL 

DE SOBERAKOS ESTRANGEIROS OU AGENTES DlPLObIATICOS 

ARTIGO 473 " 

A viola~Zo da immunidade real ou pessoal ou de domicilio 
de qualquer soberho ou pessoal real estrangeira residente 
ou transeuslte em Portugal, ou dos agentes diplomaticos de 
qualquer polencia cslrangoira, serri punida corrl a reclus3u de 
4 ." classe. 

8 unico. N'esle caso e punivel a simples culpa. 

CAPITULO V 

ARTIGO 474." 

A viola~io por um portuguez ou por outro quaIquer hdi- 
viduo em territorio portugez, dos deveres da neutrahdade, 
em que a na@o portugueza se tiver declarado em rela~3o a 
quaesquer potencias belligerantes, sera punida com a pris3o 
de 2." classe. 

ARTIGO 475 

SIo deveres da neutralidade: 
1." A interven~lao contra actos de hostilidade tentados 

p u w m  clos belliger%~~tes cor~tra o oulro err1 lerriturio neutro. 
2 . O  A absten~50 de qualquer acto de natureza a impedir 



as opera66es militares de urn dos belligerantes fora do terri- 
torio nentro. 

3." Imnparcialidade co~npleta nas relagies com os bellige- 
rantes, e absten@o de qualquer acto que tesdia relac20 directa 
corn as hostilidades, como o contrabando de guerra. 

5 unico. b s~ac3o portugueza s6 considera contrabando 
de guerra as armas, murii~iJes e nbjectos unica e exclusiva- 
mente destinados aos usos da guerra. 

CAPITULO VI 

ROlvlPIMEATO DE BLQQUEIO 

0 rompimento por navio portuguez ou por navio estran- 
geiro, capitanearlo por portuguez, de bloqueio real e effectivo, 
precedido ou seguido de notificaflao, sera punido com a re- 
cluslao de 1 ." classe. 

5 unico. A effectividade do bloqueio sera apreciada se-. 
gundo o principio consignado na declara~Xo do congress0 dp 
Paris de 16 de abril de i8Y6. 

CAPITULO YlI 

ARTIGO 477 

A viola~30 de tregua ou airnisticio pactuado ou publicado 
entre a naciio portugueza e qualquer paiz inimigo sera pu- 
iirda com a prisiio de 3." classe. 

CAPITULO VIlI 

S I O L A C ~ O  UOS UEVERES D E  HUMANlDhDE 

PARA COAl PRISIONEIROS OU REFER'S 

hI\TlGO 478 

h violago dos deveres de humanidade para com prisio- 
sleiros de guerra ou refens sera punida corn o dcgredo dc 
2.a classe, quando aos factos constitutivos da viola@o nlao 
caiba pena maior. 

_ 5 unicn. Com a mesma pena, e nos termos d'este artigo, 
set4 punida a viola@o da immunidade dos parlamentarios. 



TITULO I 

CONTRA 0 DIREITO INDIVIDTAI, 

CAPITULO I 

CONTRA AS PESSOAS 

SZo contravengaes contra as  pessoas: 
1." Promover on suscitar indisposi@5es entre individuns 

por meio de mexericos, n3o chegando o facto a constituir crime 
on delicto. 

2 . O  Lancar immundicies, aguas, pedras ou quaesquer ou- 
tros corpos duros sobre qualquer pessoa, <ma vez que o facto 
nZo constitua crime nu delicto. 

3.' A~uIar  d e s  contra qualquer pessoa. 

CAPITULO I1 

CONTRA A PROPKIEDADE 

ou parecles de casas ou edificios, ou degradar ou conspurcar 
voluntariamente os seus ornatos, nzo ellegando o facto a con- 
stituir crime ou delicto. 

2." Entrar scm permissIo na casa alt~eia ou nas sms  dc- 
pendencias, ou a11 permanecer. nlo se retirando logoque seja 
intimado pelo dono, ou por ordem d'elle, ou por quem suas 
vezes fi7er. - 

3.OEnlrar sem permiss50 na propriedade alheia, fechada 
e ainda na aberta, estando semcada, saho estando a estrada 
ou caminho public0 impraticavel por causa estrarha ao COIL- 

traventnr, ou tendo direito de passagem. 
h."ntrar sem permisslo nas mesmas propriedades com 

gados nu outros animaes, salva a excepgio do n." 2." ou lan- 
$a-10s dentro d'ellas para pastar on para qualquer outro lim. 

5.' Respigar ou rebuscar nos campos antes de retiradas 
as colheitas, e antes do i~ascer ou depois de p6r do sol. 

6.' Occasionar a morte ou ferimento de animaes alheios, 
gela rapidez, ma direc~ao ou excessiva rarga de quaesquer 
vehiculns, bestas cavallares ou outros animaes. 

7." Occasionar o mesmo prejuizo deixando divagar doidos, 
ou errar liaemente animaes maleficos ou ferozes. 

Colher fructos de propriedade alheia, comendo-os ali 
rnesmo. 

9." NIao declarar n inventor a auctoridade local, em tres 
dias. as cousas allleias que tiver achado, e que n5o tiver en- 
tregado a seu dono. 

ARTICO 680 . 
Szo co~ltraven~fies contra a propriedade : 
1 .O Atirar pedras nu nnitros cnrpos duros, ou irnmundicies 

para jardins, quintaes ou pateos alheios, ou % janellas, portas 



TITULO I1 

CAPITULO 1 

CONTRA A SECURANGA DO ESTADO 

ARTIGO 481 O 

S%o coniraven@es contra a segurdnca do estado: 
4." Levantar planos de pracas fortifieadas, Sortalezas ou 

quaesquer fortificayToes sem auctorisac30 cnmpetente. 
2 . O  Armazenar clar~destinmenle ou contra a prohibicIo 

da  auctoridade, armas, muni~Ioes nu ynaesquer petrechos de 
guerra. 

§ unico. N'estes casos tern logar a perda dos objectos da 
contraven@o. 

CAPITULO TI 

ARTIGO 483 " 

S5o contraven~5es contra a ordem publica: 
4 .O Fazer alaridos ou alborotos nocturnos que perturbem 

a tranquilkr)ade dos habitantes. 

2.O Dar, hem motivo legitimo, signaes de  alarrna em qual- 
yuer povoaG%o a horas em que os moradores estlao habitual- 
me~lte  entregues an sornuo. 

3.' Acompanhar de noite o Viatico ou a Extrema Un~so,  
dentro das povoacaes, com vozerias que despertem os habi- 
tantes entregues ao somno, ou possam aggravar os soffrimen- 
tos dos que est i~erem doeotes. 

4.O Tocar signaes de defilntos de dia ou de noite em qual- 
quer povoac50, em occasi%o que n'ella reine qualquer epide- 
mia ou contagio. 

PEL0 PERIGO QUE P ~ P E  RESULTAR PARA AS PESSOAS 

ARTIGO 483P 

Slao mais contravenci3es contra a ordem puhlica: 
1 . T o r r e r  a cavallo ou em qualquer vehiculo a mais de 

que a trote regular nas ruas ou praCas publicas de cidades, 
villas ou de logares povoados. 

2." Adestnr n'elbs cavallos para trem ou catallaria. 
3.O Trazer carruagens ou qualquer vehiculo de noite sem 

lanternas accesas. 
4." Deisar soltos animaes nas cidades, villas ou aldeias, 

em ruas ou pracas publicas ou oulros logares orrde possam 
causar prejuizo. 

5: Ter em casa animaes ferozes ou malefico&$em l icen~a  
da policia, ou deisa-10s andar soltos, ou n3o emiregar a res- 
pcito d'elles as meditias dc precau~5o necessarias nu marcadas 
nos regulamentos. 

6." Collocar ou pendurar do lado das ruas ou de logares 
por onde se costuma traosrtar, objectos que possam, caindo, 
ferir on maltratar alguem. 

12 



7 . V a s a r  ou deitar fora ohjectos que possam su~jar, ferir 
ou rnaltratar alguem. 

8." Collocar, deitar ou deiaar em ruas ou pracas publicas 
qnaesquer nhjectos, on fazer esca\ a@es yue emperam o livre 
transiio das pessoas ou clns vehlculos. 

9.' Armar trapdlas, armadilhas ou estrepes. 
§ UILICO. Nos casos dos n.OS 5.' e 9." tem logar a perda dos 

objectos da mntravenC3o. 

ARTlGO .4SL " . 
S%o mais contraven@es contra a ordem public,a: 
1." Deinar de conservar em born estado os fogaes, ou de 

limpar as chamines em tempo proprio ou mareado nos regu- 
lamentos. 

2." Guardar mercadorias nu materiaes susceptiveis de se 
inflanlmarem ou de pegarem fogn com facilidade, em logar 
aonde a inflamma~20 possa scr perigosa, ou reunir substancias 
que 1150 posiam estar juntas sem perigo de inflarnma~20. 

3." Entrar em ganjas, celleiros, cavallari~as, curraes ou 
o~rtros logares em que se arrecadem objectos inflarnmaveis, ou 
approximar-se d'elles com lume ou luz a descoherto. 

4." Accender lume em logares perigosos, em florestas ou 
matas, ou na proximidade de edificios ou de olrjectos iraam- 
maveii. 

5." Accender fogueiras, sen? licen~a ou nZo observando os 
termos d'ella, dentro de cidades, villas ou logares povoado~. 

6.' Tleitar fngos de artiricio dentro d4s cidades ou villas, 
sem licenca ou n5o observando os termos d'ella, ou na proxi- 
midade de edificios ou cle objectos inflammaveis. 

7 . O  Disparar armas de fogo ou outro qualquer projectil, 
dentro de povoado ou na proxlmidade de olrjectos iliflamma- 
vels. 

'8.' Infringir as regras estabeleddas para evitar a propa- 
ga@o de fogo ern machinas de vapor, caldeiras. fornos, ou 
outros logares sirnilhantes. 

9.Vnfringir os regulamentos policiaes em materia de in- 
cendlos. 

10." I~jfr~ngir os regulamentos relatives a queimadas. 
5 unico. Nos casos dos n."' 1." 7." tern logar a perda dos 

ohjectos da contravenc2o. 

EN RELAEKO A PREDIOS, COXSTRUCC~ES OU QUAESQlTER OBRAS 

Slo mais contraven@3es contra a oi-dem publica: 
1 ." Emprehender construc~ties on repara~aes de edificios, 

fontes, po~os ,  pontes, rlic~ues ou quaesquer outras construcQ5es 
sem tomar as medidas de seguransa inclispensaveis oo esta- 
beleciclas pelas regulamentos policiaes. 

3 .Veixa t .  de collocar luz dwanle a noile junto a male- 
riaes de eonstrucCZo nu demoli~20 de qnalquer predlo ou con- 
s t rue@~,  ou de eanos ou excavaCloes, dentro das cidades ou 
villas ou em carninho publico. 

. 3." Deixar de colloear junto aos predios em que andarenl 
obras os signaes marcados nos regulamentos ou estaheleddos 
pelo uso e costume, como preven~Iao para os c,aminhantes. 

4.' Deixar de curnprir no prase marcado a intirna~zo da 
auetoridade competente para a repara~soou demoliflo de edi- 
ficios ou de qnaesquer construc~fies ~ I I P  ameacem ruina. 

5.' Deixar, dentro das cidades, de recolher as aguas dos 



telhados dos predios, de modo que nlo d i a  nos passeios ou 
ruas, nos termos dos regulamentos. 

6.' neixar d~scobertos ou nlal guardados ern estradas, ca- 
minhos, ruas ou pracas publicas, ou em pateos ou asas, e ge- 
ralmente em logares frequentados, os po~os, subterraneos, 
covas nu predpicios. 

EM RELBCBO A ESTABELECIIENTOS PUBLICOS 

4RTlCO 586 0 

S5o maiq contravenr$w contra a ordem publica: 
1 . O  Abrir estahelecirne~ltos sem hcen~a, quando esta for 

exigida pela lei. 
2." Infringir os regulamentos policiaes relalii os a conser- 

~agXo ou uso de vasilhas ou utensilios destinados para o ser- 
c ou outros vico em hospudanas, eslalager~s, cafes, botequin.: 

estahelecimentos em que se vendam comidas ou bebrdas. 
3." Consen ar aberlos bolequ~ns, cafes. bilhares, tabernas 

e lojas de hebidas, alem das horas da no& marcadas nos re- 
gula~nentos policiaes. 

4." Bender ~ i n h o  ou oulras bebidas alcoolicas a inditiduos 
que eslejam em estado de embriaguez mmpleta ou incompleta, 
a pessoas armadas, salvo sendo-lhes permiltldo o uso de armas, 
ou a mcnores de qwatorze annos para as beberem no estabe- 
lecimento em que se vendem. 

5 . O  Infringir 09 regda~nentos pliciaes relativns a hospe- 
darias, estalagens, casas de pasto, rafbs, botequins, lojas de 
bebldas e outros estabelecimcntos publicos. 

6." A falta eIu hospedarias, estalagens, pousadas ou em 
qualquer casa em que por hab~to ou profiss80 se recebam lios- 
pedes, de registo regular em que sc lanrem d~ariamente os 
noines, quaiiclades, dum~ciliu llabilwdl, bras de entrada e saida 

de toda a pessoa que tiver dormido oupassado a noite n'esses 
estabelecimen1os.- 

7." A omisdo oq inexactid50 d'essas derlarac6es diarias. 
8.' A falta de apresenta~So do mesmo registo ou da lista 

diaria das pessoas recebidas d auctoridade administrativa com- 
petente nai epochas por ella marcadas. 

9.O As mesmas faltas, deciaradas nos trcs numeros ante- 
cedentes, em rela~3o as casas de saude que recehem doentes 
pard ali serem tratados, e cujos direclores, proprielarios Ou 
gerentes slo obrigados a ter o liwo de registo em que lancem 
diariamente os doentes entrados e saidos, e a apresenta-lo tdm- 
bem a auctoridade administrativa, bem como a lista diaria dos 
doentes entrados. 

1 0 . O  A inexactid50 das declara@m, a que se referem os 
n.""." 9 . O ,  por parte d'aquelles que as devem fornecer. 

ARTIGO 487 

S3o mais contraven~iies contra a ordem publica: 
1 ." Uar espectaculos publicos sem prevenir previamente 

a auctoridade, ou nos dlas pi-ohlbidos pela lei ou pelos regu- 
lamenlos. 

2.O Ocasionar desordens por viola$l?o dos regulamenlos 
sobre espectaculos publiros. nu das ordens da anctoridade que 
0s presidir. 

3 . q r o m o t e r  desordens em espectaculos publicos, ou to- 
mar parte n'ellas. 

4." Perturbar a ordem nu a decencia nos theatros eom des- 
cornedimeiltos, paleadas ou rozerias. 



5.' Dar paleadas, a n5o ser nos intcrvallos ou no fim do 
espectaculo. 

6." Comecar o espectaculo depois da hora marcada rlos 
cartazes nu anouncios, e aeabar, ser~do de noite, depois da 
hora marcada nos regulamentos policiaes, salvo coin motivo 
julgado legitimo pela auctoridade administrativa. 

7.' Faltar a direceo, sem auctorisa~lao legal, ao especla- 
culo anllundado. 

8." Verldcr ou passar maior ntlmero de bilhetes do que 
commodamente comportar o local aonde se der o espectaculo. 

- 9." Recusar-se o actor a desempenhar o seu papel no dia 
annunciatlo, faltando as condic5es da escriptum, a 1150 ser por 
rnolivo de molestia devidamcrrte comprovada, ou nus casos 
expresses na mesma escriptura; n'este caso porem n3o tem 
logar a imposi~Io cia pena sem queixa da empreza. 

3 unico. E considerado espectaculo, para o elyeito d'este 
arligo, todo o estabelecimento em que o publico 6 admittido 
a satisfazer a sua curiosidade, eomo theatres; concertos, cafks- 
concertos, ciicos, cosmoramas, marionnettes, exposi~Bes de 
quadros, ou de animaeq e os jardins puhlicos em que se 
d3o concertos ou bailes, e quaesquer outrcs divertimentos do 
mesmo genero. 

ARTIGO 488 " 
S3o mais co11travenC6es contra a ordem publica: 
1." A vic~laflo dos regulamentos na parte em que o res- 

pectivo conductor e obrigado a estar sempre ao alcance do 
vehiculo e em estado de o guiar ou conduzir; a occupar sci os 
lados dasruas ou caxinhos publicos; e a desviar-se vindo outro 
vchiculo, deixando-lhe passapem livre. 

2." A ~ i o l a ~ 3 o  dos regularnentos contra a excessiva carre- 
ga@u, rapidez nu m i  direcclo dos vehiculos. 

3." A viola@o dos regulamentos relativos a forma e solitlez 
dos vehiculos publicos de transporte de cousas ou depessoas, 
ao seu peso, modo de carregar, numero e seguran(-a de pas- 
sageiros, indicn~tio interior dos logares que teem e dos res- 
peciivos precos. 

4." Aviola~Io dos regulamentos na parte em quedesignam 
as estafBcs para as carruagens e mals vehiculos de praca. 

5." A omrss50, &a parte dos cocheiros ou conductores de 
vehiculos de aluguer, de entregarem [la admlnistra~lo ou na 
regedoria da freguezia, dentro em vinte e qualro ilorss, quaes- 
quer objeclos rlcixados ou esqueciclos dentro d'esses vetliculos. 

6." 0 deixarern os corrdur-tores de untar os eixos dos carros 
i entrada das cidades ou villas. 

.\R'TIGO 489 O 

SZo mais contraven~aes coxlira a ortlem publ~ca: 
1.' Trazer, sem licen~a ou fhra dos casos declarados no 

codjgo, arma cujn porte ou w o  for sb pern~ittido com licenp 
ou n'esses casos. 

4." N3o ohstar o pae ou-tutor, sabendo-o, a que seus filhos 
ou pupillos menores de dezoito annos usem de armas ahsolo- 
tanlente prohibidas, ou commetlam a contravenc30 indicada 
en1 o n.' 1 .' 

3." A mesma falta da parte dos directores ou professores 
de collegios (IU de qttaesquer estabelecimentos de instrucc30 
em EelaeIo aos alumnos, merlores d'essa idade, cuja educaqb 
ou 1nstruci:"ao lhes estiver confiada. 



4." Trazer, ainda mesmo haverrdo liceu~a para o seu porte 
ou uso, armas carregadas, em embarca~aes, carruagens, dili- 
gencias, mala-postas ou caminhos de ferro. 

5." Deha-ias carregadas em logares aonde haja menores 
de quatoi ze annos. 

!$ unico. Nos casos dos n.OS 4." e Ei.Vem logar a perda dos 
objectos da conlravenG2o. 

EM RELACdO A PESOS E I IIEDIDAS 

AKTlGO 490 

S%o mais contravenr,6cs cnntra a ordem puhlica: 
1." 0 emprego ou simples detenego de outros pesos e me- 

didas que n8o sejam os auctorisados pela lei em casas de com- 
mercio, armazens, lojas, officinas, pharmacias, mercados e em 
quaesquer logares, a ~ n d e ~ p a r a  qualquer transacc50 h o u ~ e r  de 
se pesar ou medir, ou rkas suas depentiencias, ainda mesmo 
que 1150 estejam patentes a puhlico. 

N2o exime o contraventor decriminalidade, o levar em conta 
nas transaccfies e indemnisar o freguez da dlfferenra resultante 
da irregularidade do peso ou meti~da empregada. 

2.' 0 emprego ou simples deten~go n'esses estabelecimen- 
tos de  pesos ou medidas nZo aferidas. 

3." 0 emprego em docurne~~tos publicos, edrtaes e arinur~- 
cios de denomina~Bes de outros pesos ou med~das que n%o 
sejam aquellas, e hem assim em registos ou livros de com- 
mercio e escriptos particulares produzidos em ju~zo. 

0 s  juizes n%o pronunciarao sellten~a no processo, emquanto 
a parte que tiver yroduzido o d~cumento ou escripto niopro- 
sar  que pagou a m ~ l t a  corresponclente a contravenC20. 

$ unico. Nos casos dos rr ." 1 .O e 2 . O  tem Iogar a perda dos 
objectos da contravenC2o. 

S E C C ~ O  f o.^ 
tial R!~I,A@O A CAGA E A PESCA 

ARTIGO 491 

S'io mais contraven@es contra a ordem publica: 
.1.O C a ~ a r  nos tempos defesos pelos regulamentos admi- 

nistrativos. 
2 . O  Caear e m  propriedade alheia sem lirenga h o  dono ou 

de quem n represente, sendo circumstancia aggravarite ser 
completamente muratla ou vallada, ou ainda mesmo aberta, 
havendo sementeiras feitas ou fruclos pendentes. 

3." Caear de noite, ou empregando armadilhas ou mstru- 
mentos defcsos n'aquelles regulamentos. 

4." Cacar c o ~ n  ~hamariz. 
5." Empregar drogas ou isca de rlature~a a entontecer ou 

destruir a caca. 
6." Timr ou destruir, em terreno alheio, ovos ou niuhadas 

de perdlzes, codornizes, nu de quaesquer aves alimenticias 
ou de estima$io. 

5 uriico. Nos casos dos n.OS 3." e 66.0 tern Iogar a perda 
dos objectos da contraven@o. 

AliTIGO 492 P 

S%o mais contrave11~6es contra a ordem publica: 
1." Pescar nas epocl~as, es ta~aes  e horas clefesas pelos re- 

gulamentos administrativos, a n30 ser a canna corn anzol. 
i. 0 2.  Entrar para pescar em propriedade alheia nas circum- 

stancias indicadas no n." 2.O do aatjgo antecedente. 
3." Csar de processes ou modos de pescar, ou de redes, 



instrumentos ou eilgenhos de pescar defesos, ou de dimensaes 
defesas n'esses regulamentos. 

4."e\ar ou iscar redes, ou quaesquer armadilllas para 
pescar peixe, em relacso ao qua1 for isso proliibido nos regu- 
lamentos. 

9.' Pescar peixe que n5o tiver as dimens6es n'elles deter- 
minadas. 

G." Embara~ar completamente nos sios, e por qualquer 
moi.lo, no exercicio da pesca, a passagem dn peixe. 

7.O Lan~ar nos rios isca 011 qualquer substancia de natu- 
reza a entontecer o peke ou destrui-lo. 

S"a aaggravantes dos n." S .O, 4." e 7." ser o facto praticado 
no tempo da desova. 

$ unico. Nos c.asos dos n.O".O, 4.", 6." t: 7.' k!!ll logar a 
perda dos objectos da contraven@o. 

EM RELACLO A POLICIA DA NAVEGAGA~, DO9 PORTOS 

E RIOS NAVEGAVEIS 

ARTIGO 693.O 

S"a mais contraven@es contra a ordem publica: 
1.O Fazer* qualquer constr'ucc3o ou eslabelecer barracas 

nos pot-tos ou nas margens dos rios navegaveis sen1 licenga da 
auctoridade maritima competente. 

2 . O  Rncalhar qnaesqim embarca@~s nos portos ou nas 
margens dos rios s e n  licen~a da auctoridade maritima compe- 
lenle. 

3." Lan~ar  ou deixar nos portos ou nas margens dos rios 
materiaes ou objectos que empecarn a seguranca dos barcos, 
ou qiie embaracem por qualquer modo a livre communicaclao 
d'estes com a terra. 

4 . O  Ueitar 110s portos e rios quaesquer objeclos que possam 
roncorrer para a sua obstruc$io, on embaraear por qualyuer 
fdrma a Inre navegac3o. 

5.O Ueitar-lhes lastro, cinza ou carv3o de pedra de bordo 
de quaesquer emharcacloes. 

6." Tomar qualquer embarca~5o logar no porto sem desi- 
gna~30 prcvia do apit9o do porto, e scm pratico ou piloto a 
bordo, nos ternos dos regulamentos. 

7." Sair do porlo sem esse pratico ou piloto, 110s termos 
dos regulamentos. 

8.' Ter em embarca~aes mercantes portuguezas artilheria 
a bordo sem lice~lya do ministerio da mannha, ou maior nu- 
mero de peCas do we as concedidas. 

9.' Ter n'essas embarcacGes, aillrla rrlesrnv no caso &a li- 
cenca, e nas estrangeras mercantes, a art~lheria carregada, 
em portos e rios navegaveis, ou dar tiros de bordo, a nlao ser 
para pedir soccorro. 

10." Ter a bordo maior quantidade de polvora do que a 
permittida nos regulamentos. 

11." Navegar qualquer enhareado sen1 a visita de navi- 
gabilidade, e sendo movida a vapor, sem a visita especial as 
machinas. 

12." Le\ ar a bordo maior nurnero de passageiros ou maior 
carga do que a marcada na lei ou nos regulamentos, salvo o 
d~sposto na legisla~Io especial sobre emigraqiio. 

A multa nos casos dos n." So, 8.O, 9." lo.", 44." e 12." 
seri igual ao nlllnero de toneladas da embareago multiplicado 
por 800 a lb000 reis; e nos casos dos n." 3." e 4.9serj igual 
ao numero d'essas toneladas multiplicado por 400 a 700 reis. 

§ unlco. Nos casos dos n."' 3.", 8.", 9." e 10.' tern lugar a 
per&! dos obj ectos da conlraven@o. 



EN REI,,\CA~ A PASSAPORTES 

ARTIGO 694 

E mais conlravenczo contra a ordem publica: 
Entrar no reino, vindo de paiz estrangeiro, sem passa- 

porte; mas o contraventor ficari isento de rc~~onsabilidade 
penal, justilicando a ident~dade da sua pessoa e abonando a 
sua conducta com o testemu11110 de uma ou cluas pesoas ido- 
neas. 

g unico. A circula~5o no interior do reino, em rela~go a 
nacionaes e estrangeiras, 6 completamente hire  sern necessi- 
dade de passaporte. 

ARTICO 492 

S'3o mais contraven$6es c o ~ ~ l r a  a ordem publica: 
1 ." A recusa de receber, pelo seu respective valor legal, 

a moeda nacional ou a estrangeit-a de curso legai no reino, nIo 
sendo falsificada. 

2 . 9 e c e b e r  ou aceitar moeda falsificada, ou conservar em 
seu poder, tendo-a recebido como boa, mnerla que depois r e  
conlle~a ser fhlsificada. 

EM M A T E R I A  DE LINHAS TELEGRAPHICAS 

ARTIGO 4 96 " 

I?, contravenc50 contra a ordem publica: 
Estabeiecer l i n h a  telegraphica eleclrica para transmissgo 

de correspo~lderlcia ou para qualquer outro fim sem anctori- 
sa$Zo do governo- 

5 unico. N'este caso tern iog:lr a perda do$ ohjcctos da con- 
travenczo. 

ARTIGO 697 " 

E mais contravencZo colltra a ordem puhlica: 
Emprestar sobre  penhores a menores de dezoito annos. 

CAPITULO 111 

CONTRA A SAUDE PUBLlCA 

BRTICO 498 

SZo contraven~loes i saude publica: 
1." I~lfringir a s  regras hygienicas ou de salubridade pu.. 

blica prescriptas pe la  auctoridade em tempo de epidemia ou 
de contagio. 

2." Infringir o s  regllamentos san~tarios sohre e1)idemias 
de animaes. 

3.Vnfrlngir o s  regulamentos pohciaes subre rnerelrizes. 



4."abricar, expor A venda ou ceder de outro modo a ter- 
ceiro substancias medicamcntosas sem auctorisa$Zio compe- 
tcntc. 

5." Fabricar, vender, expor d verlda ou ceder. de oulro 
modo a terceiro substanciasmedicamentosas evenenos de com- 
mercio declarado illicito nos regulamentos especiaes. 

& V e n d e r  ou ceder de outro mod0 a terceiro remedios 
smretos n3o approvados pela auctoridade cbmpetcnte. 

7." Vender ou ceder de outromodo a tercciro vcnerios ou 
substancias medicamcntosas scni rcceita dc faculhtivo aucto- 
risado. 

8 . 9 3 0  observar os respectivos regularne~itos na prepa- 
r a ~ s o ,  .conservaeTo ou reposi~Ho de substancias medicamcn- 
tosas ou venenosas. 

9.' Vender substancias medicamentosas alteradas, de 
ins qualidade, ou substituir por outras as exigidas nas re- 
ceitas. 

10." Kecusar-se o pharmaceutico a abrir a botica paraaviar 
rcceitas a qualquer hora do dia ou da noite. 

11." Dcsamparar a botica sem deixar pessoa que legiti- 
mamer~te o representc. 

12." Abrir botica sem estar competc~ntcn~entc l~abilitado 
e auctorisado. 

13." Vender medicamentos para mais ou para menos dos 
p r e p s  tasados no respective regimenlo ou tabella. 

i4.O Aviar receita nlao assignada por medico ou cirurgi'io, 
devidamente habilitado, segundo as leis do reino, para o exer- 
cicio (la mcdicina. . 

45.' Infriogir os regularr:cnlos policiacs ou snnitarios so- 
bre enterramentos de hoillens ou de ani~naes. 

46.Vnfringir os regulamentos na elaboraclao de objectos 
fetidm ou insalubres, ou lanear as ruas esses objectos. 

47." Fazer estrumeira dentro de qualquer povoa$%o. 
48.' Lan~ar  animaes mortos nas ruas, pracas, estradas on 

em outros quaesy uer logares vedados, contra a disposi@o dos 
rcgulamentos policiaes. 

$ unico. Noscasosdos11.~~4.~, .",.02 6.', 7 . O ,  8.'; 9.%43." 
tem logar a perda dos ol~jectos da contraveng8o. 

CONTRA 0s INTEKESSES MORAES D.l SOCIEDSDd 

SBo contraven~6es em materia religiosa: 
i."lasfenlar publicamentc d c  Deus e das cousas ou ob- 

jectos sagrados. 
2." Escarnecer publicamente por gestos, palavras, escri- 

ptos, impresses, estampas, ou por o~ttro meio, os pnncipios 
religiosos on ohjectos sagrados. 

3." Praticar irreverencias nos ten~plos ou As portas d'elles, 
ou inquictar os fieis que concorrerem a quacaquer actos do 
culto. 

4.' Fazer leil6es ou hazares, estabelecer jogos ou quaes- 
yuer ioterias, ou fazer dancas as portas ou nos recintos dos 
templos. 

5." Exigir dinlteiro As portas dos templos, ou por outro 
~ o d o ,  para a admisslo das pessoas que a elles concorrerern, 
ou exigir pelos logares ou cadeiras, na interior, maior preco 
do que o auctorisado nos respectivos regulamentos. 

5 unico. Nos casos do n." 2.' tern liigar a perda dos obje- 
ctos da contra)en@o. 



EM RELACAO A ORDE3f DAS FAIIILIAS 

ARTIGO 500 

S2o contravcn@cs contra a moral publica: 
4." Proferir publicamente palawas deshonestas ou pra- 

ticar gestos sirnilhantes. 
2.qaltratar  publica e abusivamentc quacsquer animaes 

domesticos. 
3." Faltar publicamerlte i s  regras da decencia e bons cos- 

tumes na occasiso de toniar banhos ou de nadar. 
4 . O  Tomar banhos ou nadar em logares prohibidos nos re- 

gulamentos administrativos. 
5." Usar de trajos indecentes. 
6 . O  Apparecer publicamente em estado de embriaguez. 
7.VTestirem-se as nlulheres dc homens, c vice-versa, a 

n3o ser no tempo em que sso permittidas as mascaras. 
8 . O  Usar de Inascaras religiosas, mesmo no tempo em que 

as mascaras s3o permittidas. 
9 . O  Satishzer necessidades corporaes nas ruas e pra~as  f6ra 

do5 logarcs para csse fim destinados pelos regularnentos, ou 
faze-lo, ainda n'esses logares, com offensa da moral publica ou 
da decencia. 

1 0 . O  Estabelecer nas ruas, caminhos, praGas, feiras ou lo- 
gares publicos, ainda mesmo de um modo temporario ou acci- 
dental, quaesquer jogos de azar, os quaes ficarn expressa- 
rnente prohib~dos, sem que a auctoridade adrninistrativa possa 
permitti-10s sob yualquer pretexto. 

5 unico. Nos casos nos n." 2 . O  e 11 .O tem logar a perda 
dos objectos da contravenQo. 

SIo contnvengi5es contra a ordem das familias: 
1 .O &laltratar omarido suamulher, n3o lhe causando offensa 

que constitua crime ou delicto, e provocar a mulher o marido 
com desobediencia ou injurias, depois de advertencia da aucto- 
ridade. 

2." Causar escapdalo publiw qualquer dos conjuges corn 
dissen@cs domesticas, depois de adverter~cia da auctoridade. 

3.O Ahandonarem os paes seus filhos, nlo lhes procurando 
a educa$lo perrnittida e exigida por sua posigIo e meios, de- 
pois de advertidos pela auctoridade. 

4 .O Faltarem os filhos de farnilia ou puipillos ao respeito e 
submiss50 devida a seus paes ou tutores. 

SBo contravegg&s centra o~espeito devido aos murtos: 
1 . O  Praticar nos cerniterios os actos declarados puniveis 

pelo n." &." do artigo 499.O 
2." Entrar com animaes dentro dos cerniterios. 
3." Comer ou beber dentro dos cerniterios. 



CAPITULO V 

ARTIGO 503.O 

S%o contraven~i5ees em relac20 ao estado civil e ao seu rcs- 
pectivo registo: 

4 ." Tomar nome ou prenome differente d'acpelle que es- 
tiver lan~ado no respectivo assento do regioto de estado civil. 

2." Usurpar nome de farnilia que 1130 pertenca ao contra- 
ventor, uma vez que o facto nao constitua crime ou delicto. 

3 . O  Assistir a qualquer parto e nZio o communicar im- 
mediatamente B auctoridade adminislratim, salvo quando o 
rncsrno tiver logar em hospitaes, hospicios ou casas cle ma- 
ternidade legalmente auctorisadas. 

4." Omittir nos assentos ou registos do estado civil asfor- 
malldades e declarat$ies exigidss pela lei ou pelos regula- 
mentos. 

5.O Escrever os assentos em folhas volantes, e 1150 no res- 
pectivo livro. 

6." Deixar de o escrever no proprio dia ern que tiver logar 
o act0 a que disser respeito. 

7 . O  Recusar-se o parocho a admirristrar o baptismo yra- 
tuitamente a espostos ou a slhos de pessoas pobres, sendo- 
llle attestada a pobreza pela auctoribde adrmnistrativa. 

8.O Reeusar-se igualmente a fazer gratuitamente as cere- 
monias funebres ecclesiasticas a pessoas pobres, sendo-lhe 
attestada a pohrcza pela auctoridade adnlinistrativa. 

GONTHA OS IYTERESSES NATERIAES DA SOCIEDBDE 

CONTRA A PHOPRIEDADE PUBLICA OU DO ESTADO 

ARTIGO 50E O 

E applicavel i prqriedade puhlica do estado o disposto 
no titulo I capitulo 11, ern rela550 a contravenq'Ses contra apro- 
priedade particular. 

TITULO 111 

0 s  juizes applicar5o 5s contraveneijes as penas de reclus%o 
poiicial ou multa leve, a prudente arbitrio, tendo em vista a 
maior ou menor gravidade do facto e suas circumstancias c 
consequencias. 

3 unico. E circumstancia attenuante ser o contraventor es- 
trangeiro, quando, em ras5o do pouco tempo que tiver estacln 
no paiz, houver a presurnpg5o de que ignara a lei. 

PRTIGO 506." 

Nas contraven?:lOes s6 se (la a reincidencia, sendo o rku 
accusado da mesma contraven@o pela qua1 j A  tiver sido pu- 
nido 113 rnenos de seis mezes. 



ARTIGO 5 0 7 . O  

A perda dos objectos e instrurnentos apprehendidos em 
contraven~5o n5o tcrA logar, como consequcncia da condem- 
na@o, sen30 nos casos em que a lei ou os regulamentos ex- 
pressamente o determinarem. 

TITULO IV 

ARTIGO 508 

Terzio inteira observancia, no que nzio for especialmente 
alterado n'este livro, as leis e regulamentos policiaes, actual- 
mente em vigor. 

MTIGO 509 

Depois da publica@o d'este codigo n3o poder3o estabele- 
cer-se nos regulamentos geral, local ou de policia municipal, 
penas mais graves do que as prescriptas n'este codigo para as 
contl.aven@5es, salvo sendo auctorisadas por lei. 

FIM 

ADDITAMENTOS E CORREC!:!'IIiS 

Pagina 3 

0 capitulo~v do titulo preliminar deve passar para segundo, 
vindo o segundo a ficar terceiro, e o terceiro a ser quarto. 

Pagina 4 

Artigo 7."-Em logar de: ((a extradi~zio sera concedida, 
etc. ), ; leia-se : K a ext"rdic2o podera ser conccdida, por de- 
creto, etc. n 

Pagina 8 

Artigo 20.'-Em logar de: ((15 tentativa qualqucr, etc. )) ; 
leia-se: 66 tentativa ou attentado qualquer, etc. 

Pagina 16 

Artigo 46." n." 4.'-Em logar de: (( sem os quaes se nao 
possa praticar o factox ; Ieia-se : (( sem os quaes n3o poderia 
praticar-se o facto o . 

Pagina 42 

Artign 108.0-Nn fim dn 5 imicn, em lngar de: ((pelas 
respectivas de reclusZio policial e multa leve ; leia-se : pelas de 
reelus30 policial ou multa lcve )). 

Pagina 52 

Artigo 136.O-A primeira parte d'este artigo deve ser re- 
digido pela fbrma seguinte: 

NO condemnado em multa pagarh uma quantia igual ao 
seu reodimento, conforme o tempo da dura~3o d'esta pena, 
de modo que o calculo por dia nunca seja inferior a 180 reis, 
salvo, etc. s 



Pagiaa 53 

Artigo 4 38."-Em logar de: u indemnisat$o dos condem- 
uados, etc. )) ; leia-se : cc dos absolvidos como inrloeerlles e in- 
justanlente processados, e dos condenmados, etc. , 

Pagina 62 

Artigo 164."-Emlogar de: aMas n'estes riltimos n5o sera 
concedido o per&o ao condemnado sen20 sob coadica, stc. )); 
leia-se : x Mas, n'estes ultimos, poderi, scgundo as circum- 
stancias, ser imposts ao condemnado na concessso do seuper- 
d50, commutac50 ou redue530 da pena, a condi@o etc. , 

Pagina 9L 

Artigo 262.0-E~~~ logar de: R: pris3o de 3.a classe )I ; leia- 
se: (( degrcdo de 3." classe 1). 

E em logar de: (( priszo de 2." classe n; leia-se: a degredo 
de 2." classe B. 

Pagina 95: 

Artigo 266."-Em logar de: a pris3o de 3." classe ,; leia-se: 
a degredo de 2 ." classe P . 

Pagina 06 

Artigo 267.0-Er11 logar cle : a pris5o de 2.Qclsse x; leia- 
se: (( degredo de i ." classe a .  

Pagina 98 

Artigo 274.'-Em logarde : prisilo dc 3.aclasse~ ; leia-se: 
a clegredo de 3." classe 3. 

Pagina 101 

Artigo 284." 0 $ unico deve ser alinea; e acrescente-se 
a0 ariigo o seguinte: 

a 5 unico. Nos casos d'esia sece50 c da seguinte, terj logar 
a publicae80 da sentenea condematoria, nos termos do ar- 
tigo I 5 0 . 9 . O  5.On 

Pagina 105 

Artigo 295.O- 0 ,$ unico deve ser alinea, acrescentando-se 
ao artigo o seguinte: 

a ,$ unico. Nos casos d'este capitulo e da sec~zo unica, teri 
logar a pablicaGo da sentenp condemnatoria nos termos do 
artigo k0.9.0 5: 

Pagina 153 

Artigo 425.'---Em logar de: ~ p o r  ecclesiastico ou minis- 
tro de culto tolerado~; leia-se: a por ecclesiastico ou ministro 
de qualquer culto )I. 
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