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A D V E R T E N C I A ,  

b ~ .  EDITOR* 

:CHEGOU a ,mim por diversas ma& o papel manu- 

scripto, o qual na6 sbmente h6 para PortugalJ porem 

para todo o mundo, mas que em Portugal naG teve 

Qcenqa de saliir á lyz. A lib-erdade de imprimir neste 

Rpioo s6mente se coricede pela maior parte á papeis 

indignos e infamatorios. Recorre-se á tres reparti- 

çoens para concederem licença; o que desgosta aos 

autores, e o que faz as edisoens dificultozas, por mais 

uteia que seja6 as obras. Os Censores em geral, saii 

ignorantes, e theologos, e reprova6 sempre os livros 

uteis á Patria, ao Principe, e ao Publico. Hoje nat 

dava6 licença a Camoens, a Antonio Vieira, e a outros 

gandes genios, de que abunda'a nagaõ Portugueza 

para imprimir as suas obras. A likerdade, na5 digo 

jk de =rever, mas de pensar h.6 prohibida em Por-. 

tugal. Diz bem Bielfeld Inst. ~ o l i t .  tom. i., cap. 7 : 

la lilerté de lu presse est ~idicule en E~pagtre : ainda 

melhor o disse Filangieri tom. VI., cay. 5% nas pa- 

lavras seguintes : >e i1 mclle, c/@ l'uorno può fa1.e CO!~~A 
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A D V E B T E N C I A .  

qianlpa, può esser d$cilmte occultato, e faciltfientc 

+arato, e quello, c k  può fure colla spada, può esser 

fncilmente occultato, e dsficilmente r&arato, percLL 

tcmer più lu stampa; d e  lii s$ada, e b ia re  colui, che 

scrive, e noa cotui, che é armato ? Esta a razaó porque 

.l ugler Bibl. His ib ,  disse t ílusitani pauca prmtitcrtutt 

p~opter prc~cisum sentiendd libe~tatem. Os Tnglezc:, 

cuja constituiqaó h6 superior la de todas as nagoens, 

concedem a liberdade da imprensa, e ni'sto consiste 

parte de ma ' feliaidade, e o augmento das scienoias, e 

artes, no que vai muito ao genero humano. A maior 

parte dos livros antigos de pouco ou nada servem hojg 
I .  

Os costumes mudarat, aos quaes se deve accomodnr a 

legisla9& toda a parte; nem a philosophia pode 

ser agrilhoada. Qs defeitos da legjslaçaõ na5 se de- 
/ 

vem imputar aos Reis, que sempre querem o bem, 

mas aos satellites, que estaó ao lado delles, avarentos 

lisongeiros, e sanguesugas, que lhes nega5 a verdade 

fingindo-lhes sempre amizade, e zelo publico. 

Hac una Reges olim sunt Jine creati, 
Dicere jus -2 populis, i ,  injusta que tollere Jictu. 



PARA -bem deaempenbar o diffiaulmro e i rdm ob- 
jeoto, que a t ~ ~ r a ~ n u n c a  fai tratirdo eatre nós, e que 
se contem ao,Discurso seghinte, he 3necessitrio W~Q-er 
ao direito tradicional e consuetudiuario, que ob- 
servou entre nós no principio ,do Reino, em q ~ q t  
leis era6 poucas, direito este, q ue nos ficou da k& 
laçaó Romano-Visigathi~o, muitas vezes cita&- 
docamentos daquella ida& a qiral r a  refere "a-@+ 

gaó grimiual dos fozí~e$s e leis esciliptas naquelle 
O foro de LeaG ou o livro,intibulatlo Fumo J~zsol(& 
alguns naó. sei se com raza8, reputa6 ser 0, meido 
Codigo Gothico) que D. Affonso V. de Leqõ,~ d p b  
. Feruando o Magoo mandara6 guardar nos 

e Çalim, e Portugal, e de que usaraó os nossa mrr&k,  ?? 
a i d a  depois de erecta a monarchia, tambem f a s m  
da nossa 3urisprudencia criminal. Para combinar a 
ploporpó entre o delicto e a pena, naó basta recorrer 
$ mtureza absoluta do mesmo delicto, mas h4 tambem 
=cessario recorrer á natureza relativa do delicto li da 
p u a ,  segundo o .estado civil, moral, politica, ecoa* 

-mioo, e militar da nagaó, nas suas differentes kpocas, 
o quq muito influe na legislaçaó criminal. A siluapó 
politica da qaça6, a forma do seri governo, o estado da 
ljberdade civ,il, o direito feudal, o eepirito militar +de 
cavalleria, os direitos, municipaee, o das guerras pri- 
vadas, ou revindictas, que naquelles tempos f q i 6  
grande parte das suaa mal entendidas franqeeza e 
libwda$es, certo que se na6 poderia6 alterar sem gr~title 
turba@ da sidade; o que pode jnatificar em parte a 
economia do noeo direito criminal naquelles teae- 
byosos tempos, direito este que hoje M barbaro e in- 
agplicavel aas presentes costumes, o que digo em 
abono dos nossos legisladores. A gradagaó, que deve 
haver para se guardar exactamente a proporpó entre 0s 



tielictos e as penas, hé muito difficultoza, e na6 põde ser 
perpetoa : porque os costumes variaó de seculo em se- 
culo, e demandaó nova legisl~çaõ, que deve variar á pro- 
porça21 que varia6 os costumes. Naó me gabo de ter 
desempenhado o objecto, aque me propuz, com aquella 
dignidade que elle pede. Há muitos annosque trabalhei 
o presenxe Discurso, o qual se achava em um b o r ~ ó  
quasi imperceptirel. O C1.. Joaõ Paes de Lima Leal 
Castel-Branco, meu 'amigo (palavra que tendo díral 
sbmente entre oe CFregos, tenha-o por esta vez ttlmbem 
na lingwa Portugueza) magoado de ver perder o me% 
manuscripto, o alimpou, emendou, e salvou, com o 
fim de o fazer estampar, no que se persuade fazer 
algum servi90 á jarisprildencia, e á patria, titlbalho 
este, quie hoje me na6 permitte a'quebra de saude, 
fructo de cançados trabalhos litterarios. 

Os defeitos das nossas leis criminaes ns9 ae devem 
attribuir aos legisladores, mas sbmente aos tempos, em 
qne fora6 feitas. Podemos dizer daquelles tempos o 
mesmo, que Cicero de Divinat. ir., S.?, diaia deu pri- 
ineiros tempos de Roma : Errou em muitos cousas a 
antiguidade, cujos erros vamos mitdando ou p6L. eajttme, 
ou por doutrina dos sabedores, ou por ittapplicateis aos 
actuaes costumes. 'As presentes leis, 'principdlmente 
as crlminaes, saó hoje impraticaveis, como sesdiz no 
Decreto de Si Março de 1778, pelo qual se mandou 
fazer um novo Codigo. Os jurisconsultos, que mos- 
traa aos Soblranbs os 'defeitos das leis, fazem B patria 
e k humanidade grande serviqo. A sociedade Econo- 
mica de Berne, e ' A  ktademia de Châlons sobre o 
Marne, tem proinettido grandes premios 6 qiielles, que 
propaserem ne leis menos severas, e as mais promptas 
para evitar os ctimes. A difficuldade deste d j e c t o  
provem naõ tanto .da natureza dos crimes, como dos 
prejuizos dos homens. O criminoso ainda h6 cidada6, 
e deve ser tratado como um doente, ou ignorante, que 
h6 necessario curar, instruir, e cauterizar, segundo a 
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enfermidade, no que na6 somente interessa elle, mas a 
mesma sociedade. As leis criminaes dos povos an- 
tigos, que se acha6 recolhidas por Paulo Csnciani, e 
que passaraó para a maior parte dos Codigos actua= 
da Europa, saó injustas, crueis, e supersticiosas. 
.Estas leis foraó ediíicdas sobre as Romanas, que saõ 
mais barbaras, supposto que supersticiosamente ado: 
radas, e adoptadas nos Codigos actuaes da Europa. 
Ésta monstruosa compilqaó das leis Romanas hé a 
origem de muitas leis atrozes, que ainda hoje se obeer- 
vaó. Seria para desejar, que os leis fossem taes, qne 
o juia nenhum arbitrio tivesse, e que nunca dissese : 
A lei naó quadra para este caro : cessando a razaó da 
lei, cessa a lei: o que faz o juiz legislador, e todo o 
di~eito arbitrario, no que vai grande damno ti repub. 
lica. A interpretaçaó das leis hé um grande mal, como 
diz o Marquez de Beccaria : Dei delitti e delle pene 
5 4. O juiz deve julgar pela lei, e na8 da lei: de 
mtro 40 as leis nada differiraó das têas de aranha, 
nas quaes ficaó sempre presas as moscas, isto hé, os 
filacoa, e saó sempre rotas pelos moscardo.;, isto hé, 
~ I o s  poderosos, como diz Solon ein Plutarcho. A 
m s a  Caza da Supplicaçaó, tribunal supremo da jus- 
t@, tem pelas leis do Reino o poder de interpretar as 
leis; mas ella na6 interpreta, mas revoga as mesinas 
bis, contra o seu q;~irito e letra ; merece que se lhe 
tire este poder pelo abuso que faz e tem feito delle 
aontra os direitos da Soberania; OU ao menos que 
seus Assentos na0 valha0 sein serem primeiro confir- 
mados por El Rei. Dou em prova os mesinos i~ssentos 
contradictorios uns aos outros, e feitos para casos par- 
ticulares. A Jurisprudencia entre nós hé arbitraria, 
h& um chaos, e nem o fio d'Ariadna hé capaz de nos 
livrar do labirintho dai leis,que pelamaior parte, prin. 
ci,palmente as criminaea, sao injustas, barbaras, crueis, 
e deshunianas, e tem por fundo a IegislaçaG Romana 
dos ultimos tempos. As demandas saó immortaes, e 8 



maior parte do Reino vive d'ellas. Este vicio-bé geral 
em toda a Europa, e o foi ein todos os teinpa, e já 
Cicero dizia que todo o Iiomeni sensato dcvia fugir de 
demandas ainda mais do que tié licito: nos Juizos, 
geralmente fallando, nada liá que fiar; nestes se com- 
pietterii maiores latrocinios do que nos bosc~ues pelos 1% 
droens, como diz Boehmero Exercit. cr., ad. lib. xLvrn. 
Pand. tit. 19, nas palavras seguintes : Nibil ozim tam 
sanctum et religiosum, quoíl raon Pagitiosa hominum cu- 
piditas aut perversa Juris epplicatio inqai~iare et cor- 
rumpere possif, adeo u.i Paris de Puteo haud,jnique & 
hac verba eruperit, muiora f i r e  htrocinia itg'udiciis, 
quam a lalronilus in silcis eommitti ; prreseitim si nnti- 
qua ten~pora, guibus fora crimiiralia faedissimis repleta 
era& ~ceois, itktueanw~. Quasi do mesmo modo se ex- 
plicou Saavedra, Empres. x ~ i .  nas palavras seguintes : 
Las pluxas son goljos de py7ptas7 y. 20s tribunales bosques 
de Foragidos. Los mismos gue avzaih de ser guqydag d d  
(recha, son dura cudena de ia seraidumbre dez Pwblo, 
&c. Felizes aquelles, que podem escrever das virtudes 
e eiisinallas aos outros. Nada pelo contrario mais 
duro e mais perigoso do que occupar-se em enumerar 
os vicios do homem, o peior e o mais estupidode tdoe 
os animaes. A veqdade pare inicnigos, e perseguiç&~: 
mas o animo do philosopho intrepicto se çoristrista ç9m 
a cogita~a6 (1- miserias. Eni toclos os Codigos da 
Europa li& crimes sem pena: 11 as muito inaior l& o 
numero das penas sem critnes ou-de crimes fatitasticos 
e imaginados pelas leis. Quasi o mesmo priisarnento 
se acha no grande Renazzi Elem. Jur. crim. liv. S. mp. 
15. 5 6. 40 fim : Felices quibi~s datum est seiibere de 
wirt~itibus eaj p e  Aomines docere. Nil  co~~tra  dutius, 
quam in horninaim vitiis e?rvmerandis, expronetldisque aer- 
suri. Siquidena conlristatur animus cogitatione &se- 
riarum, quibus sui similes urgentur, et aflietantur, 
cumque alto pefundi t  pudore intueri, quot sit capas 
maforum humana nepitiu.' Serei breve : Grande Livro, 
grande mal. Non tanquarn i71 Rornuli faece sentinaus. 



5 E.-As nossas leis crinaz'naes na5 gtra#dho. p m p r p  
1, erttre o delicro'e u pena. 

O Conheoiiaento.da enfermidade h6 o primeiro p.aao 
para a sacide. Entre os defeitoa de qualquer legislapab 
criminal deve-se contar, como o primeiro, a despror 
por<jaG ow desigualdade entre os deliotoa e peaas~  
Esta hé facíl.de encontrar a cada passo em todas as 
leis na6 s6  de Portagal, mas de toda a Europa. As 
nossas crimínaes, assirn como todas as outras, foraó 
feitas, por assim me explioar, entre o estxepito das 
armas e tambores, riuin tempo, em que a philosophiq 
na6 tinha a h d a  lançado raizcs entre nós, e em que os 
eostiiines da sù'açaó eraó geralmente rudes, agrestes, 
e guerreiros, e n verdadeira moral desconhecida : e por 
isso aos Iioriiens fazia entaó maior e mais viva impres- 
saó a clareza das penas, que a sua brandura: tempo, 
em que por falta de educagaó ublica, e falta de cos- B tumcs, sem os quaes se leis na a podem, mais se procu, 
rava cortar e queimar, do que curar. Era entaó des- 
conliecida a graride arte de ppevenir os crimes, que h6 
a primeira obriqaçaó do Legislador (Alyara de 28 de 
Abril de i68 I ,  eoll. I. e Ord. li". I. tit. 33 n. 40:) e as 
mesriias leis davaó causa a muitos. Na6 hé por tanto 
de admirar, qire 5 queHe, que eiltra no  sagrado templo 
das nossas lcis, e pretende actiar a razaó e proporgaó 
entre ellas mesirias, e entre ellas e o delicto, succeda o 
mesmo, que á quelle, que tendo corrido uni labirintho 
as apalpadellas, se persuade, que pode desentiar-lhe o 
plano. Coiii tudo para conseguir o fim, a que pie hei 
proposto, correrei pelos trez priineiros seculos da Mo- 
narchiri, colhendo a qui e alli o que me arecer que B pertence para este assumpto. Para este rn me ser- 
virei tnmbéui o que poder dos iiossos historiadores, 
que  será pouco; orque acbstumados n IiiHuriar asse- 
dias, campos, e [atalhas, sat de ordiiiariu, aoum ui 



8 S O B R E  O S  

commentadores das leis, difFusos sobre cousas de pouca 
moiita, mudos, e silenciosos sobre o que se uizera 
saber delki. Outro si m e  servirei das leis das %o*- 
direito consuetudinario, e foraes da Naçaó, ainda que 
naó farei mençaó de todos, p_or ser escusado, ea sua 
indaga aó de medidas, que nau estaó ao alcance de um P ..partieu ar occupado: e terei como guia o que diz o 
Jurisconsulto Yortuguez, que nos deu o primeiro, o 
melhor, e o mais completo Compendio de Jurispm- 
dencia Criminal, que podiamos receber, no anno de  
1794 :* quero dizer Pascoal Jozé de Mello Freire. 

Como as leis saó obra dos homens, sugeitos a tantas 
mudancas e iiiconstancias, necessariamente baõ de parti- 
cipar da condiçaódos mesmos homens e da sua fraqueza, 
e variar seguntlu. os tempos, costumes, e estado dos 
povos, a quem se (lerem; as que se fazem ila paz 
muda a guerra, e as que se fazem nesta desfae aquella, 
como dizia L. Valerio em T. Livio xxxrv. C. 
Pitmanni : Opusc. JUT. Crim. Prolus. XII.,  cap. 2 ; 

elo qual estado de guerra ou de paz se pode muito 
tem-entender a estado do nugmento das scieneias, pu 
do seu avazmetito. As nossas leis criminaes foraó 

* Foi reimpressa a mesma Obra em vida do Autor no oficina da 
Academia Real das Sciencias dc Lisboa no anno de 1795 e 1796, 
pondo-se nestas duas ediçoeils ultimas o anno da primeira. De 
todas as ediçoens, que se fizeraõ, recebeo o Autor metade da ediçaa 
de todas as puas obras, segundo o costume da dita Academia, 
meno8 das duas ultimas ediçoens do Direito Criminal, ue se impri- 
mio &ias vezes, cada uma ediçziõ de dois mil exem&res, com a 
data da primeira-Veja se a ediyaõ de Coimbra do anno de 1815 
feita p r  ordem de S. A. R. para uso dos Mestres e Estudantes, 
ediçao mais correcta, e augmentada, e em pos mais nitidos. A 
Uiiiversidade de Coimbra me consultou so 2. re a novawliçaõ ; eu 
llie remetti seis livros do meu uso, em que tinha muita Kotas 
minhas, que ella imprimi0 todas: mas naõ me quiz restituir os 
exemplares que lhe mandei, e que paraõ na maõ de loaquini 
Ignacio de Freitas, Professor de Bellas Letras. Imprimio mais e 
yíintou á obra o P ~ ? ~ P _ P Y ~ ~ c o  Histwico, que vem no principio (10 
i tomo da Historia. E Imprimio mais a taboa das orcleiia oens 
concordantes, que se ailia no fim do  mesmo tomo. Eu lhe Suei a 
estamp?,do retrato de meu Tio, e lhe doei mais o direito dR reini- 
pressa0 das minhas Obras, comprando-me a dita Universidade 
os Exemplares do meu laborio~o o Indice, de que me pa ou só o 
papel e a despeza do prelo. -6 do Compendio da kistvria 
Jur. Cia. Lis. foi feita segundo A a ed%y e iça5 de 1800, em que emendei 
muitos erros, tendo sem re contra mim nas ditas emendas a pre- 
rupposb Academia Iiea! das Scienciar de Lirhva Veja-G o que, 
sc diz no meu Powcpyr. Histor. 5 16; Not. Ed. Con&nbr. 
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feitas naquelle tempo, em que estava em vopar o erro 
comrnum, que tanto makh fossa a pena dos delictm, 
quanto maior seria o receio de delinquir, erro, que se 
deve attribriir mais á calarnidadee rudeka dos tempos, 
que a diireza dos legisladores. A brandurri d e  penas;a 
certeza que o deliiiqriedte. deve &r de  naõ esdpdrca 
elias ein qualquer lugar, a sua prompta execugaó, saa 
OS meios niais p~derosos de conter os hornenq e p r e m  
nir os delictos. Todos troje sa5 de opiriiaõ, qne e s w  
luis fora6 feitas mais pava ameqar d o  que para fmk, 
e'assim o dizia illararnmte Akqandae de Giismaõ, rn 
carta escripta por rnanrlado~ $'Kl Rei D. JoaG V. aio 
Desembargdor Igaaeío da: Costa Quintclla rrn 2O-de 
Jawi ro de 1 745, nbs termos seguinte : Sua &Iugesta& 
mnncEa udvertir a Fossóc IWerdB, qtke as leis costwmab .w 
feitas C o m  n2~itu vagar e socego, e nunca devem ser ewcu. 
tadus corn acce~era$iiÓ; e yne 'nos cisos rrimes sevnp 
dnseap0 ~ u i s  do qae ?ia realidade mkinductii, devendo bs 
Mgnistros execulores dellus modiJicullfrs em tudo A yne 
foi. pvssi.oel, pririeipalmelete com os reos, que naó tiverem 
yarle; ,por  ue o legisludor hé mais empenhado na co>~s~sr  
~ o p ó  dos Fassn~~cs, que no castigo do ,jmt*a, C m ó  
quer que os Ministros procurem achar vias leis mais rigor, 
que ellas Zmpoem. As penas na6 saG arbitrarias, el!as 
sttõ ~ldhcreiites e intrinsecas a cada delicto, ê devem" 
ser tiradas da natureza particular de cada crime, e para 
isso, e para se podereni impor coin proporqaó, h6 
necessario estudar a natureza de cada delicto, com&- 
nando-o com a condic,'a0, fraqueza, e pa ixoe  dos 
lioriieiis. Para se estabelecer uina justa proporqa0, s% 
iiecebsarks regras certas, sem as quaes se ba6 pot% 
achar uma recta proporpó, nem julgar da mesma, assim 
como se naó pode julgar se hé oti naó proporcionada 
ou disforme urna pintura, ou uma estaturi, e julgar tk 
sua ~ ~ i n m e t r i a  sem ter primeiro iden da conza ~intada 
e figurada, comparativa na mesma natureza das c o u z ~ ,  
e das suas mutuas relnqoens e ordem, Montesq. 
tEsprit des Lois, liv. xir. cap. 4. Naó li6 a fortaleza da 
pena o re~nedio eficaz para cohibir OS d,dktos: par 
que se o homem na6 tiver o animo affciçoado virtude 
por meio da educaga6 publicaj e se 0s costumes n 6  
mell,orareln, será inutil todo o freio das leis. (? bom 
pai de fimilins procura primeiro a educaga6 de seus 
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filhos, abrindo-llies o caminho da virtude, e propondo- 
lhes as vantageris, qiie della se seguem. Ora a cidade 
na6 hé outra couza mais que uma grande familia mais 
numerosa e composta de pequenas familias, que lhe 
servem de modelo ; e o grande chefe desta familia hé 
como o pai commum de todos os cidadaós, pm que  se 
reuneni todos os direitos necessarios para con9egui.r os 
fins da sociedade, isto hé, a tranquillidride, e seguransa 
piiblica e perticular, entrc os quaes devem ser contadas 
as penas, assim como os premios, que saó as duas inolas 
reaes, sobre que rola a grande maquina da republica. . 
5 12.-Runl seja a razuó e proporçuõ, que dez'e harer 

entre o delicto e a pena, e qual u sua medidu. 
A pena deve ser para o delinquente, assim como 

Iié o clclicto para o offendido : e portanto 116 iujusta 
aquella pena, entre a qual e o delicto nnó li& propor~aó 
c analogia. Quatido iimn pena iiienor basta para 
conter o delinquente, e com ella se consegue o mesmo 
fim, naõ se deve impor pena iriaior. A merlida das 
penas dcve ser regulada pelo fim a que ellas se p o -  
poem, e o medo d e  as soffier maior que o desejo de 
delinquir, ou o lucro que se espera do delicto : porque 
a lei eral, yavacla rio coragoó de todos os homens, li6 I que s O maior mal ou maior bem saó capazes de lios 
mover e dobrar u inclina+ e vontade. Tal Iié O jogo 
das ac<;oés hurnarins, IIein. Clemont. Jur. Nat. et cenk. 
lib. I I . ,  $ 164. Nurica tié necessaria pena cruel ; porque 
h6 deshumana, e naU tem por fini scna6 a vinganpa, 
que deve ser alhea da lci. A puniçuó do delicto deve 
ser considerada mais como remedio, que como pena, 
Diceosina del Abole Antonio Genovesi, tom. I., pag. 68, 
edic. de 1780. E porque meclicar os simptomas sem 
cuidar do todo, e na causa d a  docnqa, na6 h6 dos bons 
mcdicos, deve scr o primeiro cuiclado da  lei o prev~ni r  
os mesmos dclictos antes de os castigar, e conhecer a 
causa delles. 

>P :, 3 .  

As leis deveni guardar uina cspecie de econaknia na 
imposiçaó das penas, e guardar tanibem entre si certa 
gradnçaó proporcionada aos delictos, nnó iinpondo uma 
pena maior, propria para outro delicto, a delicto 
menor : porque quando succcdc isto, vetn a faltar as 
penas proporcionadas a i~iaiores delictos : o numero 
das penas hé mui d b i n u t o  e u  wmparaçaó do numero 
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dos delictos, e vem entaó a ser necessario recorrer 
a penas ferozes e crueis, contrarias a toda a razaõ e 
humanidade, qiiaes as que inventaraó os torcedores da 
cspecie humana. Naó se pode porem estabelecer ent1.e 
o delicto e a pena uma proporçaó arithmetica em todo 
o seu rigar e exacçaó, numerosa e harmonica : porque 
os delictos naó se podem pesar, nem medir com igual- 
dade arithmetica, e somente admittem, na i~ielhor ope- 
niaó, a proporçaó geometrica OU a maior aproximapó 
pos"e1 entre o delicto e a pena, Grot. de Jur.  bell. ac 
pac. lib. II., cap. 90, $33. A medida das penas deve 
ser na razaó da violaça5 dos pactos denominados 
sociaes tacitos, ou expressos, quero dizer, dos fins da 
sociedade, e á proporçaó que os delictos êle oppoem 
mais ou menos a estes pactos e fins, segundo o maior 
ou menor gráo de interesse e tranquillidade publica, 
que se viol,?, devem assim ser mais ou menos giaves as 
penas, mais ou menos piinidos os delinquentes. Naó 
tlevem entrar em consideraçaõ das leis penaes delictos 
miudissiinos, que naó pertaibaó a publica, nein parti- 
eular tranquillidade: por isso naG se devem punir os 
actos viciosos meramente internos, isentos do poderio 
de todas as leis, nem aquelles defeitos de pouca monta 
inherentes á triste desventurada condiçaó dos Liomens, 
e superiorcs ás suas forças, Grot. de Jur .  bell. ac pac. 
lib. r~.,cap. 20, § 18, 19, 90. Hein. citado $ Inst. Jur. 
Crim. Lusit. tit. 1 ,  6. Not. Portanto deve liaver 
differente peso e medida para cada delicto, e por 
diveno modo se deve castigar o regicidio, o assassinio, 
peculato, furto, &c. O mesmo delicto deve ser muitas 
vezes castigado com diversas penas, segundo as cir- 
cumstancias de qiie hé revestido, e segundo o maior ou 
menor graó de liberdade e vontade, que influe geral- 
mente na moralidade e imputagaó das acgoés : a ira, o 
sangue frio, a crueldade, a perfidia, e mil ootras cír- 
cumstancias, devem sempre entrar em conta para a 
iinposiçaó da pena, e sua proporgaó com o delicto. 
Todos hoje tem por um parodoxo ou delirio a opiniaõ 
dos Estoicos, que Cicero para ostentar eloquencia (da 
qual muitas vezes foge a verdade e a moral) pertendeo 
defender, os quaes reputava5 iguaes todos os delictos, 
e por conscquencia, na sua opiniaó, devia6 tados ser 
punidos coiri igual pena, delirio este, que por si mesmo 
se qonvence : porque sendo a lei uma especie de linha 
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recta, da qual se separaó os crimes, como ontraç iantas 
linhas curvas, h6 claw que se podem separar da  lmha 
rccta por diverso niodo de obliquidade : as nossas leis 
criminaes para a iiqposi a6 das penas recorrem as mais 
das rcres na6 b cqualicfade, natureza, e objecto dos 
delictos, mas ás quns circumstancias, e ,  segundo as 
opiniods, prejuizos, e superstiçoés dos tempos, em que 
infiiiio inuito o direito Romano, e o d a s  Decretaes, 
classificaó um e o inesmo delicto debaixo de dif- 
fcrciites capitulos; fazendo-o de diversa c~specic, çe- 
gundo RS diverças circumstancias do tempo, do lugar, 
e da pena. Por exemplo, no homicidio considera6 
~01110 circumstancia do delicto, para o fazer de diversa 
natureza, a condi~:~6 politica do morto e do matador, 
se hé nobre, inagistratlo, particuiar, ou pea0. O lugar 
do dclicto tainlein lié. iina circumstancia que dizem 
deve entrar em consiòe&:iG para aggravar ou mitigar 
apena; por eseiiil~lo, o hoiriicidio commettido no templo 
ag rava a pena, por se violarem dois pactos com uni sO f' de icto, isto h&, o pacto da obiigaçaó de na6 attkntar 
contra a vida dos homens, e do respeito 60 culto de- 
vido n religiaó do paiz ($ 7, Not.) Na; se devem 
porem chamar circumstascias do delicto, nem cntrar 
em conta para a proporçao enírc eile e a pena, sena6 
aquelias, que fazem mudar a qpalidnde e a especie dos 
mesmos delictos, que sendo considciatlps debaixo 
deste ponto de vista, se podem reduzir a uma medqda 
geral. A v ingan~a  e crueldade na6 hé neccssarin para 
conseç~iir o fim das penas, isto hé, a segurança dos 
cidadaós. Os castigos, a que Justiniano no § 4 Inst. 
de pub. .jud. chama cunt anima amissione, saó ind i~nos  
de se adoptarem. Heineccio Elem. Natur. et Gent. 
lib. II., cap. 8,s 160. Not. se explica do modo seguinte : 
Hiuc udpcenus hunzanas Iton pertinet Ijlnis, quenz culeo 
jactant, expiatio pula reatus, et sutisfactio, quamjustdzce 
divina Jeri debere, uiuat. Neque enirn crudelitatis 
absolveris Phakuridis similes, qui ideo tardtlcin delin- 
q~ i t~ t e s~un iun t ,  ut miseri hlores sentiant. ATecjusta'ticc 
dztiina irfi~tita satisjieret nocentis i~omi,tis doZo,.ibus, 
nisi illi ctlin vere i,$linita i.atione,fuisset striisJBct~~rn. Sed 
tylia qui jacbnt, vix ratio?lem hnõerae cidentur panarltm 
originis, &c. Por esta, rtizaó disse berii o Abbadc 
Antonio Genovesi na Diceosina, tom. i ~ . ,  lib. 1, cnp. 19, 
§ 11. Not. litt. (a) ; O ~ n i  penlrc, che fa orrore aid' ctmn- 
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uita,, che dz'wmcina, ed ir$crisce gli animi, noJa é pi& 
pena, ma &litto, Si i veduto, che gli schiu6i diventano 
ogni g i m 0  piú crurleli per lu smizia detle pene. Orfar 
di un popolo du omini un cooile di Tigri, é iZ maggia~ 
dei delitti che si possano commettere, &c. As penas 
atrozes, crueis, e deshumanas, diz o Genooesi, naó saO 
pena, mas delicto, e somente servem pari1 enferecer os 
homens, e fazer de iim povo de homens um covil de 
tigres, &c. o qiie hé ò maior de todos os delictos. 

S .:.-Modo de decidir as causas ta!rto crimi~au,es como 
cizis lios primeiros tempos du 2Clonarchiu Portugtceza. 
A Rlonarcliia l'ortugueza no principio se governou 

por foraes, que dava6 ás terras na6 sometite os Keis, 
iu;is "tanibein os Senhores particulares : porque entaõ 
iiaó Iiavia leis geraes, que fora5 feitas por El Rei 
13. Affonso 11. nas Cortes de Coitribra do anno de lei 1. 
Nestcs foraes se fizera6 leis particulares iiaõ so p w  o 
que tocava ao civel, rnas tambem ao crime. A -8 
foram se remettem as nossas leis, como se v6 da Ode- 
napó actual, liv. 5", til. 36,s 1,  Affonsina tit. s3, $ 5 .  
O niodo de clêgidir qs causas neste tenipo, na confor- 
iiiida.de dos foraes, era fbvendo ajuntamento da gente 

rincipal d a  mesma terra perante o Governador, Conde, 
Rico-liornem, Adelnntadu, ou Adientado, Tbyuphado, 
e çeg~indo a pluralidade dos votos se tomava assento 
spbrc o que coiiviulia fazer-se. Brandaô, liv. IX., eap. 
12, Slist. Jur .  Cio. Lus. '$41. As miudezas, com que 
sc t~aatqvaó esbes negocios naG nos consta& 

Nas b r t e s  de Laniego, cuja era naó consta, se 
fizento. tanibem leis geraes sobre delictos e penas, as 
quaes Branda6 naó conta coino taes: porque duvida 
da authenticidade das ditas Cortes, e as publica ein 
duvida. Veja-se a este respeito a resposta de  meu Tio 
A Censura de Antonio Pereira de Figueiredo impressa 
no a n n d e  1809. Wellas se estabeleceu : 1". Que o 
la3raó pela primeira e segunda vez fosse posto meio 
dcspido em lugar publico, pela terceira fosse marcado 
na 'testa com-ferro quenté, e pela quarta motresse, 
dando-se primeiro parte a E1 Rei. Aqui vemos a pena 
de comlustuó, que h6 ta6 offensiva a dignidade do 
homem, pena esta, que depois foi abolida, Inst. Jur .  
C ~ i m .  Lzlsit. tit. 0, 5 20, Partida 7, tit. 91,l. 6., Dis- 
cwso sobre /as penas contraltiilo a las lejos ca&nairoades 
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de EspanAa, por D. Manuel Lardizabal y Umcais. 8, 
§ 3, pa . 188, n. I, 9, 3,4,5, e 6. Vemos m&.gpe 
nestas 8ortes se duvidou estabelecer a pena mo* 
contra os furtos simplices, c por esta razaó se manda 
dar parte a E1 Rei antes da execuc;aó da pena. Entre 
a pena de morte e o furto simples iiaó há proporc;aó 
alguma : e". Determinou-se que os adulteros (accu- 
sando-os o marido, que 116 n unica pessoa offcndida) 
provado o adulterio por testemunlias de credito, fossem 
castigados com pena de fogo, depois de o fazerem 
saber a E1 Rei; mas que se o marido perdoasse a 
mulher, este gerdaõ aproveitasse ao adultero. ?I6 
claro que esta pena de fogo hé em si mesina barbara ; 
e o ~ p o s t a  a  boi^ moral, e que entre ella, e o deficto na8 
h$ proporqaó, inomeate em um crime, que tanta escusa 
tcm na natureza humana. Prudentemente assim sc (te- 
terminou nas mesmas Cortes, que o perda6 dado pelo 
marido á mulher aproveitasse tanibem ao adultero ; 
porque deste modo raras vezes poderia ter lugar apena, 
sendo mais fortes e poderosas pala o perda6 as razoc's 
do amor do marido, do que as da injuria e offensa. E 
quando assim na6 succedesse, era de esperar, que os 
Kcis naõ concentissem na execuqaó da pena : 3". Que 
o I-iomecida tivcsse pena de mortc. l h a  pena h& a 
mais analoga e proporcionada ao dclicto, attcntas as 
circumstancias do facto violento : 4". Que aquelle, que 
forçasse virgem nobre, tivesse pena de morte, e per- 
desse sua fazenda para a forçada, e naU sendo nobre, se 
determina que o forgador case com ella, ob fosse homem 
nobre, ou naó. Deixadas outras rcflexoés, que sobre 
e s a  lei facilmente occorrem, hé certo que a obrirgaçaó 
de casar com a forçada h6 diametralmente opposta a 
liberdade do matiimonio, essencial em to-- 
tractos civis, qual o matrimonio. Os ma@írnoeh. 
constrangidos saó sempre de funestissimas 4 

cias, e por isso a mesma Igreja sempre est 
liberdade do inatrimonio. A pena de casar contravon- 
tade com a mulher forgada, a que nossas leis antigas 
chamaó roussudas, naó hé da prudencia das leis, nem 
conforme aos sentpentos da Igreja. Veja-se a Ord. 
Affons. liv. ir., tit. 10, § 9, aonde se acha abolido o 
constrangimento no matrimonio por E1 Rei D. Affonso 
II., D. Affonso III., D.,Affouso V. Pittmano acima 
citado Probs. igl cap. 4, pag. 341, diz o seguinte : Nec: 
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(cmorhumano subést imperi0,frustraque atidui, ut hanc, cmt 
tllam amet, impratur. Sibi quisque ducit uzorern, non 
parentibus, aut patruo, alXsvel &c. 5". Que aquelle que 
ferisse a l g u m  com ferro aíholado, ou sem elle, que 
desse coin pedra, ou páo, fosse obrigado ao damno, e 
a pagar dez maravedis. 6". Aquelle que injuriasse ao 
Ai~oaail, Alcaide, Portador de E1 Rei ou ao Porteiro, 
se o ferisse, fosse marcado com ferro quente, e quando 
naó, pagasse cincomta maravedis, e sestituisse o 
damno. Eisaqui as leis penaes, quc fora6 estabele- 
cidas nestas Cortes respeitaveis. Do quc fica dito h& 
facil de ver qual seja a proporçno ou desproporçaó, 

ue ellas guaidaó entre o delicto c a pena. Nas leis 
!e Larnego se falla tambem da pena de desnuapa. em 
luqar publico contra os compretiendiclos em furto pela 
primeira e segunda vez. No foral de Aganil se deter- 
mina tambem a pena de clescalca~a0, o qiie nos veio d a  
le~~islaqaó, Wisegotliica, lib. 11. )  tit. 1,$7 ; lib. ]Ir., tit.3, 
$ 9 ;  lib. VI., tit.4,$ 5 ;  lib. x l ~ . ,  tit. 3,$2. Pena torpee 
intàiiie. N o  foral de Ourem vem a pena de prisaó á 
portu da irra, e a pena de lupidalaçaó. No foral de 
Marmclar vem a pena de exterminio para fora da Villa 
ou Cidude (que era diffcrente do degredo) e a pene de 
sepultura do homeríí civo. No dito foral de Arganil 
vein 1naiu.a pena do exteninio alem do rio. Algumas 
destas penas era6 já. iisadas entre os antigos Lusitanos, 
como se vC em Strabaó. Nas mesmas Cortes de 
Larnego sp acha tambem 0 erda da nobreza p d ~ u  
Trrnpre contra o reo, e seus J h o s  em varios crimes, 
coiiio se vê do 5 que começa-Nobilis. E1 Rei D, 
Altòiiso 11. tambeiii fez leis geraes nas Cortes de 
CoiniLra no atino de 1211, escriptas 110 espiirito das 
antecedentes. Destas leis, que se acha6 na Torre do 
Tombo, pas5uraó algumas para a Ordenasaó Affonsina, 
Iiv. 11.) tit. 21, 32 ; liv. v.,tit. e, $ 19, 91 ; iiv. 111.) tit. 
108, 5 1, tit. 92, tit. 70; liv. III.? tit. 10, 25, 37, &c. 
Tal era o espirito da leçislaçaõ criminal, e c:~valleircsca 
daquelles remotos tempos. Algumas destas penas tem 
a sua origem nos costumes, e Icgislagaó Mosaica, 
donde passaraó para a lcgislagaó actual ; como se vê. 
em muitos lugares da conil~ilaçaó philippina. Veja-se 
Pastoret na sua obra; : Jfoise considwi comme legisla- 
Ieur et comme wwraitsbe. 

* 
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$ 4 e D a s  penas pec.lritiurtlrí)~ 
"'. 

E1 Rei D. Af ins0  111. tambem tez leis geraes to- 
cantes a crimes, que piinio com niultns o~ !  penas peca- 
niarias, que ordiriariailiente era6 as que por este tcnipo 
se conheci;iú: a pena de morte ainda era rnrissima..e 
se costumavacorhyirar por dinlieiro, Ord. Aflbiis. li\.. 'v., 
tit. 65. Como neste tempo cr:r limitndo o fundo (Ias 
rendas piiblicas, e o ~)atriinonio Real cia iii~iito 
pequeno, as leis usava5 de penas :qy~licadas paro o 
Rei, e para a parte offendida, e i ~ a s  peiias consistia 
principalmente b fundo das rentlas l>ublicas. 
sendo isto assim, qiiein naó v$, quc nestes tempos '8 a 
penas na6 eraõ tiifadas da natureza dos dclictos, ;L cjiicm' 
devein ser analogas, e que por iiso entre ellas e o 
delicto na8 havia proporçaó Este crrn cra lera1 em b toda a parte, c os Principes se enricjueciao corn os 
delictos dos criminosos, e hqueHes, que devi:i;> ser 
castigadm coni pcrias cnrporaes, se iiii ,unha6 pecu- 
.liiarias, eni quc nunca podia haver igua 1 dade ; porque 
era; por cxemplo, a multa de SOO niaravedis grande 
para um pobre e que lhe absorvia todo o s e r  pawi- 
moriio, quando a mesina para uiri her'icio ela cousa de 
pouca monta. Este aleni d'outros 1ié uiii dos graves 
inconvenientes das penas pecuniarins, porque como 
saõ diversas as condiçoés dos tiomcns, e naú Iiá entre 
elles a igualdade de riquezas c fortuiins, ntlmittidas as 
penas pecuniariaç indistintamente, nunca pode hatez 
prfiporqaõ entre os delictos e as penas. Uutio incon- 
veniente, que influe e influirá senipre muito na pro- 
porçaó das leis penaes peciiniarias, h6 a mud:inÇa, a 
que está sugeito o valor da moeda. O dinlieiro 
vtilendo agora muito, n'outro tempo valeo niais. &o 
tempo da E1 Hei D. Manoel comprava-sr uiri rilqueire 
de triso por qytro reis, como se v6 da sua 0rd.  
liv. I, t it .  15., 5 6, e quando se fcz a OrdeiiaqaG Philip- 
pina coriipruva-se por quareiita rcis, eoino se v6 da 
Ord. liv. I., tit. 18, § 19, 20. Cresceiirlo a climiitidacl<i 
do dinheiro, cresce o preço das terras, das mandic-  
turas, e das fkdigas, na mcsmn proporqnõ, c pclo con- 
trario: ;i rnza6 h6 porquc o dinheiro 116 o represen- 
tante dc tiido, qur há iio coiilrncfcio. Portn~ito se L& 

4 



t d & o  dinheiro, este representa muito, e se há muito 
representa menos, e entaóge diz o preço caro. Naó 
he o bom ou máo mercado absolutamente o unico, que 
cria a nbundancia ou carestia ; mas um niercado caro, 

barato com relaçaó ao representante. Depois de 
ilescoberta a America, o ouro e a prata cresceraó, por 
r~emplo ,  vinte vezes mais, e esta alteraçaõ diminui0 a 
~u valpr: Se um avarento 11á trezentos annos estivesse 
dorniihdo sobre o seu thesouro de oitenta mil reis, e 
acordasse hoje, diria : Sou rico : e depois ao fazer das- 
contas ac11;iria que esté dinheiro estaria na razaõ de 
quatro inil reis. E outro, que tivesse dez inoios de 
terra, acharia ter em preço duzentos. Pela mesma 
rnaaó as penas pecuniarias estabelecidas nestes tcuipoç, 
fora6 perdendo a sua proporçaó 6 medida, que o vator 
da inocda hia dirninuindo, e estas saó as que ainda 
lioje se acliaó nas nossas actuaes leia. A Ordenaça5 
Iiv. 5, tit. (j0 priiic. yoé pena iIc niorte ao que furtar cr 
\ do r  de uia ninrco de prata, isto 116, cinco mil e seis 
catas reis, que na quelle tempo era uin grande valor. 
R 6  havia portanto proporçaó entre os delictos e penas 
pccuuiarias : porque as leis na6 determinava6 se tirasse 
:I terça, quarta, ou quinta parte de todos os bens,.que 
li6 o arbitrio, n que recorrem hoje os melhores crimi- 
nalistas, pairi estabelecer a igi~aldude nas penas pecunia- 
rias ; iiias indistinctamente dcterminavaó que pagasse, 
por exemplo, 300 iiiaravedis, sern se fazer differença 
dc rico ou pobre, 110 que vai muito. O que fazia 
;i  penadesproporcionacla, vindo, deste modo a scr maior 
a pena do delic*to cornmettido pelo pobre que pelo rico 
o que deveria se,c pelo cohtrario. E seiido nestes 
tempos quasi todas as penas pecuniarias, que se devem 
estabelecer por via de regra somente contra aquefles 
delictos nascidos da avareza e que perturba5 a proprie- 
dade dos outros cidaclaós; os ricos, que estimava6 em 
nierioi as riquezas, quasi se divertia6 violando com 
uma ma6 a lei, e pagando coin a oiitra a pena pecu- 
uiaria do niesrno iiiodo, que nos refere Cellio Noct. 
Attic. da quelle cidadaó Romano chamaclo Neracio, 
que claramente mofava da Iena da lei das 12 Taboas 
rstabelecids contra aque 1 lc, que esbofeteasse um 
cidadaó Roinano, tomando por divertimento esbofetear 
~iuantor eiicoir~i.:tu~, e manclaiido logo pelo seu escravu 

i, 
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pagar a mulb da lei. Na6 duvido que este rico dda. 
da6 Romano achasse alguns, que de bom grado se 
offerecesseni a ganhar a multa, mas talvez que autros 
se na6 dessem por pagos com a quantia da lei. Isb 
h6 o que costuma succeder, quando as penas naó sa2i 
tiradas da natureza dos delictos, estabelecendo-ss gs 
pecuniarias, quando somente tem lugar as corporaes. 

As naçoens septentrionaes, que se esta-raó 
sobre as ruinas do povo Romano, cujas leis passar6 
em grande parte para os codigos das naçoene &a- 
madas civilisadas, de nenhum genero de penas faziaó 
maior uso? que das pecuniarias, ãinda mesino nos de+ 
liotoe mais graves, por exemplo, no homicida, app& 
wndo a maior parte da multa para o Rei, e algmY 

rgtiõ para o offendido. Estas leis enaes dos poyh 
Gbami ,  qtae foraó recolhidas por E indernbrogioh@x 
seu.Cod. Leg. antiq. e por Canciaiio Barbarar Lcg. mti$ 
Yent. 1781, 1783, 1785, 1789, 17@, se encontraõ a 

asso nos codigos actuaes de toda a Eutopa. f& & dos Lombardos estabelece coiitta qprm matar 
um Subdiacono 300 soldos de pena, um Diacono 400, 
um Mon e 400, um Presbitero 600, um Bispo 900. 
Veja-se baulo Canciani Borbar. Leg. antiq. tom. I . ,  
pag. 161. Para se conhecer melhor uanto importa6 S estas penas, sabe-se que um bom cava1 o no tempo dos 
hngobardos se avaliava em dez soldos ; logo a pena de 
quem matava um Subdiacono era a detnnta cavallos, 
a do Presbiterecidio sessenta, a do Bispicidio noventa. 
Náquelle mesmo tempo um carneiro se avaliava em 
um suldo,logo o homicida de um Subdiaoono se remia 
com SOO carneiros, de  um adre com 600, de um bispo 
com 900. No fora1 de I? reixo de espada Cinta dado 
por E1 Rei D. Affonso I. se acha quasi a mesmá 
legislaçaó. Elle determina, que quem matar um ho- 
9,tem ou Clerigo de Ordens Sacras, pague nove centos 
reis. Parte destas penas era para o fisco, e parte para 
os juizes, que se enriquec,iaa com os crimes. Veja-se 
este foral, que se acha no Elucidario Portuçuex na 

alavra Pena de sungue. E o que ainda faz mais horror 
[ k ,  que em algumas daquellss h s  até o memo parri- 
cidio se còinpuniia com multas pecuniariaa. E como 
os delictos os mais atrwes se compravaó com dipheíro9 



por toda a parte reinava& o furor, as iras, as die,ordias, 
e as inimizades entre as familias, e principalmente 
entre OS ricos e poderosos. Para prova disto referirei 
algumas das leis penaes de E1 Rei D, Atfonso III., 
feitas em 1289, com conselho e confir~paçaó dos ricos 
homens, em que se determinou o se uinte: 1. Qw 
todo o que fosse a casa de homem ids l  oYpam )he 
fazer mal, pagasse a E1 Rei 300 maravefis, alem da 
rebtitui a9 ao offendido : 9. Que a quelle que em 88-  9 suada urtasse boi ou vacca, pagasse a E1 Rei seis 
maravedis, e quatro ao dono : 3. Que o que tornaSgg 
porco, pagasse a E1 Rei tres maravedis, e a dono doi;! 
qqe o que tomasse carneiro,. pagasse a E1 Rei 'doi4 
mhravedis, e a seu dono meio maravedim : e o que 
tomasse galinha, capaõ, cabrito, ganso, e Ieitaó, pai 
çaase para E1 Rei um maravedim, e para o dono cirid 
~oldos  : que o que tomasse capa, ou outra vestidura, 
pagasse o dobro dentro de nove dias, quando n d  
ficaria exposto á condemnaçaõ do mei'rinho, e paghfni 
por cada uma das cousas dois maravedis : 4. QirZ 
todo o trabalhador, que na6 fosse lanceiro, vives* eai 

az, e ninguem o matasse, nem lhe fizesse mal pt16 
Romicidio de seu senhor, e que se alguem o matas&, 
ou maltratasse, pagasse 300 marayedis, e restituisse o 
damno, que lhe, fizesse: que se algiiem matasse o seil 

, depois que o tivesse morto, nada roinasse di> 
que inimigo 1 e achasse, sobpena de pagar para E1 Rei W 
m ~ v e d i s ,  e entregar o que tomasscx aos credores do 
mbrto, Branda6 Monarch. Lusit. liv. xv., cap. 13. 
Vemos ue nesta lei se reputa maior o crime de firmo, 
que o tomicidio, castigando-se com maior pena. 
Pdra calcular a desproporçaó entre o delicto e a pena 
pecuniaria, hê necessario o conheciniento do valm da 
moeda naquefles tempos, sobre o que se odr ver o 
voe diz Corarr. L Ylt. Numrn.; Mariana % Pond. a 
Me$., M. Smith, tom. r., cap. 4, o Mestre Joaquim 
José Hodrigues de Britto Menor. Pollt. tom. VI., mem. 
5, ($enovesi delle Lezioni di Comercio, part. si., cap. 4, 
e seg. Tal era a pbilosopbia, por naõ dizer a feroci- 
dade daquelles tempos guerreiros, em que a vida de 
um homem era tida em ta6 pouco e se reputava 

em que as vinganças particulares era6 permitti- 
rias, e a cada cidadaó era concedido iiintar imp~nff- 



mente o seu inimigo e vingar com'a nwrte u injurldd 
feitas ii sua pessoa, honra, e repuiaçaii, a a ~ o  qonst;, 
das leis chamadas das revirtdictas e eatocxu, que vem 
na Orden. Affws. liv. v., tit. 53. Direito este, que 
estando arreigadp, e sendo fundado no uso e costume 
da naça5, e quasi geral em toda a Europa, custou 
muito a tirar, GOUIU se ve (1PO n;uitzs leis, que contra 
elle se fizeraG, principalmente r o  tempo d'El Rei D. 
AfFonso IV. em 17 de Março de I*, e 11 de Abril 
de 1%5, Instit. Jair. C&. Lusit. tit. 4, 5 14, Not. 
Nas leis barbaras dos povos Septentrionaes se man- 
dava eetregar o criminoso de pena capital aos parentes 
do offendido para fazerem delle o que quizessem, lib, 
vr., tit. 1,lib. ~r.,Codig. Got. L:3 a origemdalei das 
revendictas. Os r e p w  a m t f r - d o r  pelas'mesmas 
]<tis, e era6 rep tada como oitras taot& pmcas rui- 9 gares admittidas pelas leis civis e ecclesiajtjcas, p c i ~ a  
quaes o reptado se pretendia purpar do 'crime de 
traidor, que se lhe imputava. He digria de se ler 
sobre este asqumpto a Orderiaçaõ AAOnsina liv. r, tit. 
64, e a actual liv. ri . ,  tit. 26, $ 2, liv. v., tit. 43, Ma- 
poelina, liv. v., tit. 93. h a  Ordenaçaõ Affonsina, liv. 
I., tit. 64, na6 se trata \erdtirameote dos (luellos, quc 
t i ~ i ú  (lifferente dm reprc: p r i t k  eorre fidalgos c 
cavalleiros, quaaqio se aaeusaiaó ens .as outros p w  
traiçaó feita contra E1 Hei, ou seu Real Estado. IJL- 
&erinina esta Ordenaçaõ, que aqiielle que soubesse, que 
9lguem era traidor :1b Hei, ou a sei1 Heal Estado, o 
disse3se a U Piei em seertco, o q . e  m rspecie 
,rle denuncia, c o m  se rt L p h r  a rrmêo, dedozitln ( le  
rejerre. Na eacqlha do reptáb L :*a -IW o repto, 
isto hé, o juizo do campo, ou L q g ~  R> juizo da Corte : 
a escolha devia ser feita em tre- L: e escolliend~ 
litigar no juizo da Corte, ou 6 r c20 yu mandando 
escusar-se .ao lugar do campo depois de ser avisado 
segunda vez, era reputado traidor e baiinido. Neste 
mesmo ~spir i to  f ~ i  feita r C)rdeoaçaó contra os ban- 
.riidos,, que vem no liv. %-, r i r .  126, 5 7,-que-ordena, 
<Iue vii~do o bannido psssado um anuo, nlo  seja ouvido 
com defeza alguina, e no $ 6 ,  que aotorisa a.qualquer 
.do povo para o matar. As leis devem sempre deixar 
a porta aberta para ~ defeca du delin uer>ts : os direi tos 

J I U  inriocencia saó imprescnptiveis, 8 rd. liv. v., tit. 157 
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princ., e na6 convem nem h6 conforme ao fim das 
penas, que cada cididaó seja executor da lei, I n ~ t .  Jur .  
('ririr. Lusit. tit. %e, 5 e 6, Diceosina lib. I.,  cap. c), 
$ 17 e seg. Temos ainda hoje um resquicio da antiua 
iegislaqaó no caso de adulterio, de que as leis fizera6 
um delicto publico, e em que se permitte ao niataido 
matar os adulteras achados em adulterio, Ord. I iv .  v., 
tit. 38, Yrinc. § 1, 4, e Manoel. tit. 19, Affons. 18, 
& 26, do tit. 53,  Inlnst. J u r .  Crim. Lusit. tit. 10, § 1.8. 
Excepsaó esta, que fizera6 tis leis contra as revindictas, 
que vem na OrdepapaG Affonsina já citada. Adrnittiaó- 
se as transacçoens e cartas de perdaó entre frimilias e 
coricrltii~c. Das mesmas leis de  revindictas trazem a 
sua origem as cartas de perdaó, que  os parentes do 

' morto costumaó ainda hoje dar aos matadores, o que 
h6 ~tiquissirno. Naó h6 fora de proposito transcre- 
ver aqui uma carta de perdaó, que refèie Branda6 Mo- 
narch. Lusit. liv. xv., cap. 19, pag. 209, tirada da Torre 
do 'l'onibo do livro ci'El 1Le1 D. Affonso 111., com- 
bida nas seguintes palavras : Saibaó todos, que a pre- 
sente virem, .yue eu Gomes Pires de Alvareng«, Caval- 
leiro, E meu trnaaó Estevno' Annes, de ?lossn propria e h 
vontnde perdoamos para sempre ao Coticelho de .  Elaas, 
a s s i t ~ ~  ú yuelles que de presente estaó como aos ausantes, 
o* que depois de '116s devem residir nesta mesma ter- 
todo o Itonaisio e mú vontade que delles tinhamos pela 
T ~ P O T ~ P  (1" nosqos irmaotis É e r ~ ~ a ó  Pires, e Paio Pires. 
E I I I ,  +ciiios e obrigamos á boa fé, sem máo 
ganop u i i d V  Iiie fazer mal por esta causa, nem nas s m i ,  
pessoas, nem lias fazendas. Dada em Santarem a- 4 - 
,de Abril da era de 1293, Iiist. Jur. Crirn. Lus. tit. i-, 
,§ 8, tit. 20, Not. lib. IV., de oblig. et act. tit. 9, § 16, 

. Renazzi, li b. II. ,  cap, 1 I ,  3 2. 

1 - 
5  as penas Correcionaes, e de Policirr. 

Fazein objecto das penas correcionaes a viola* 
simples das leis pertencentes á policia, os crimes de 
pouca. considerapaó, e as faltas daquelles, que posto 
na6 tenha6 ainda coinmettido delicto esta6 no caminbo 
de  o coinmetter. Penas de correcçaó saó aquellas, 
que i; leis devem applicar contra semelhantes delictos, 
n qYe dc ve ser um dos priricipaes ramos do direito da 
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wlicia, e do poder economico, qae tem psr flm mais 
a prevenir do que o castigar os crimes. Portana, 
qualquer outra pena, que na6 seja a de correcgaõ, lia6 
h6 proporcrionada ao clelicto : e debalde se cançaó as 
leis em estabelecer contra vicios iiaturaes outras pesas, 

ue naó sejaó correccionaes, tis quaes, toma& c o a  
leve  %r, impropriamente se chama(> penas, 

I .<:=i 

Os Biroitos da  policia tem sido confundido$ com d 
direitos politicos, quando cada dma destas sciencias 
tem limites, que os separaó. A politica t e p o r  Aa) 
a segurança da republira jb  interna, já externa, e be 
dirige principalmelite a conhecer as acçoens, e as 
vistas dos poderes estrangeiros, e toiiiar as ju~tes me- 
didas necessarias para se por a salvo das suas entre; 
prezas, estabelecer a boa ordem entre os cidadauns; 
conhecer os sentimentos, que elles tem uns para coni 
CII outros, e para com o governo, prevenir e evitar os 
partidos, sedisoeiis, e tumultos. A policia tem pot 
objecto limitado vigiar sobre a felicidade interna & 
cidade, por meio de regulan~entos sabios, auarnentandee 
lhe a força e o poder. H6 do objecto $a policia'.b 
apicultura (primeira columna da republica, aquem aé 
leis devem a sua primeira origem), artes, manufactutatr, 
e procurar aos habitantes do paiz as couvis, de qe 
elhs necessitaó para eubsistir, e estabelecer a BcrB 
ordem entre os republicos: e ainda que t o m a d a d a  
sentido, ella tambem deve occupar. se na segcifan 
isgerna da cidade, com tudo iiaõ exercita este & 
senaõ como instrumento da politica : parqm o sei8 
primeiro fim h6 somente occupar-se naquillo, quê r@ 

rturba directamente o socego e tranquillidade 'h 
g t a d o .  A3 nossas leis nem sempre daó ideas claras,. 
nem faze111 as justas distincçoens dos direitos da po- 
licia, poljticos, e ecoiioiliicus, e por isso as penas ipi- 

portas aos delicto- {Ic po;i~-:a naó griardaó a devida 
propor$aó, e saõ mais yrypfias para castigar deltctos, 
do que para prevenir principias, causas, ou siin toinas P &s delictos. A verdadeira policia, como hoje p e -  
ticada nos outros reinos, estb. a nascer entre R ~ S ,  CWO 

o Alv. de ' 15 db Janeiro de 1780.' As 
vesmas leis da6 muitas vezes c'hsa a estes dai'ct6s e 
a outros muitos, con)o 'sabílimefite dd$eute Rena;di 
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Elem. Jur. C&. lib. ir., cape 14, $ S, nas palapm- 
seguintes : Ipsis (lgibus) c ~ s c r :  insutlt mtlltitwdinis 
malorum, crirP8inuhque, q u e  aliquam vexant 
Ut urimm ttamytte lega prase+ibus contettce oecurren; 
@a 9' is, in criminum pania satdcaendis to t s  occupantuy; 
v k  ver0 aut ne vax qttidern aiatevertendis dellctzs so ld~  
cita sunt. Qwd at certo*deniyue&t, sic Zeges debent 
esse comparata, ut eis publicum cmmodairn cum privata 
utilitate sempef aretissime jungatzts. et consocietur. H* 

jusmodi in cot~unctiotre stut summa civilis, pretdentie 
artzsque anteaertendi delictn. Tunc eninl tanto ma& 
rninuetur numerus delictorum, quanto miaus intererat 
uniusczljusque delinquere. Si tgitur legibus, quum 
publicum commodum prioatanrque uti l i tatm simul i+ 
kudunt,  tanta vis ineit anieo&tmdi delicta 3 commune 
projecto exegit bonuna, ut ere prcecipua sint cura aa. 
pietrtirs principum, mcl,nis&atuum solertict., studáa ju+~*- 
consultoruna, qui sinceram colunt philo 
unimose abrogentur, qtribus vez inconsuíta o 
prudentia pul~licum c m m d u m  u privata 
rattcr atque distirrguitur. Numqzit~rn mim p o t u e r u ~  
anteverti delictn, uorum germen et causa i n  legib#t Y latet, ?tis tion sub atis. &UQ autem leges, civilis liber- 
tatis auctrices atque custodes, publicum commodum curn 
privata utilitate provide sapienterque conjungunt, am- 
pliandcc sunt, ratihabendre, rogutrd~,exseqz~endce. Nihil 
arduzrm est atque prackurunz, qwd eis legislator operari 
7~on posoit, As mesmas leis da6 causa a muitos crimes 
que iexaó  as nasoens : porque as leis, ordinariamente 
coiitentando-se em occorrer aos males presentes, soqs 
mente se occupa6 ein estnheleccr petias aos crimes, e 
quasi nunca procura; evitallos e prevenillos. Para 
este fim Iié necessario, que as leis seja6 de tal sorte, 
que una6 cstreitissimamente a utilidade publica com 
a particular. A utilidade publica se coinpoem toda 
da utilidade particular, e sem esta naõ pode haver 
aquella. Nesta unia5 consiste toda a somma de, 
sciencia legal e boa economia civil, e toda a arte d e  
prevenir os crimes : o numero dos delictos sera tanto 
menor, quanto menor for o interesse, que cada um 
tirar do delicto. Se as leis tem tanta força para pre- 
venir os delictos, quando unem o iriteresse publico 
coni a parliculnr, pede o bem comniiiin e saude dus 

§ 
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povos, que os principes poiihaó nas mesmas I& toda 
a sabedoria, OS magistrados toda a vigilancia, e, 0s 
jurisco~isultos a vedadeira philosophia e todo o estudos 
fugindo de interpreta oens sihistras e ùolosos, c- que 1 costiimaõ estirar as eis. Abroçdem-se para sempre 
as leis, nas qaaes por uma in.jnsta e cruel eaonomia se 
separa e distingue a utilidade particular da utilidade 
publica : porque nunca se poderaó prevenir os delictos; 
em quanto exislirem as leis, èin que elles tem 3 se,' 
mente e a origem. Aquellas leis porem, que a u ç m  
tando a liberdade civil, e protegendo-a sabia e pru+ 
dentemente, uiicm o interesse publico com o particular,$ 
devem-se ampliar, firmar, pedir, e esecutar. P 
destas leis se pode conseguir tudo por mais 
e grande que seja, Yutman. prolus. 12, 
Para aqui vem iodos os contratos exclusivos, inal 
ta6 clatnnoso, que fazeiido ajuntar todo o sangtre4itq 
poucas v&, aonde pela sua alundancia na6 pode cir-i. 
cular, faz secco todo o corpo politico : porque a prol  . 
porçaó que os interessadosanos coirtractos exclusivos. 
se  vaó engordando, este vai etninagrecendo, at6 que 
finalniente se dissolve e calie toda a inachina politica.. 
Uin dos principacs objectos da policia li6 fazer res- 
peitar a ieligiaó do p;liz, proteger a agricultura, e I 
comniercio, a industria, c a propriedade, cuidar na 
&lucnçaó civil dos cidaclaons, a fim cle os fazer uteis a 
si, e a sociedade, piohibir a ociosidade, e mehdicidade, 
que delln tiasce, Genoo~si acima citado tom. I., lib. I., 
cap. (3, 5 9 I ,  22, e seg. delle Lez toni  di Commercio, p i ,  
cap. 6 e 13. 8 6 s  temos muitas leis agrarias, miiitas 
contra os iilendigos, que na6 cstaó ein uso, e a causa 
disto ,aó as mesmas leis, oii os seus cxecutores. A 
ineiidicid,ide, de que alguiie tem feito profissa6,-h6 um 
daqu<.lles inales, qiie apezar das leis que entre n6s a 
*rohibem, rai seritlo cada vez innior, e parece irrenic- 
diavel e chronica esta ~iiolestia, em quanto se na6 
derem iiovas piovidencias : o que 116 utna prova certa 
do atrasaiiieiito e decadencia da agricultura, artes, 
manuftlcturas, e da pouca industria. A ociosidade na6 
tem remedio, em quanto se na6 estabelecereni casas 
de correcçai>, em que se hçaó trabalhar OS ociosos. 
Em lugar de carceres, aonde costuma6 sev presos 
nquellcs, que tem coniiaettidos algiiiis crimes ligeiro$, - 
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seria bom estabelecer estas casas de correcçaõ ou de 
força : as cadeas, aonde esta5 aprisoados semilhantes 
ociosos, e confundidos com grandes criminosos, h a ~  
servem senaó de Ihes corromper inteiramente OS co3- 
tumes, e-de Ihes fazer eontrabir na8 di o '6 viciàs, 
mas crimes. E1 Rei D. Fernando em 26 i e f unho de 
1373, a bem da agricultura, mandou que os pobres 
capazes de trabalhar fossem obrigados a servir por justa  
soldada, e que no caso de terem aleijaó, que os impe- 
disse de trabalhar com os outros membros do corpõ, 
fossem do mesmo modo obrigados a servir naquiIlo 
para que tivessem prestimo, e que aos velhos, fracm, 
e doentes, daria8 as justiças licença para pe& 
?smola, e que os que pedissem sem esta licenEa 
Tossem açoutados : determinou, que os vadios foi%em 
wtrosi açoutados, e ue esta mesma pena tivessem os a ~mitaens, que poden o trabalhar, andaó pelas terras 
,edindo de porta em porta, e que pelá segunda ye2; 
lue assim fossem achados, fossem açoutados 'cóm 
pre aó e lançados fora do Reino. E para esta lei 
mel i or se cumprir ordena, que os vintaneiros tenha6 a 
teu cargo saber que gente há na terra, e que gente vem 
de fora : ordena mais que o fidalgo, que amparar alguní 
vadio pague 500 libras, e seja degradado do lugar aonde 
~stiver, e da corte 6 legoas, e que os que naõ fofem 
fidalgos, paguem 300 libras, e tenhaó o mesmo degredo. 
Estas leis naõ esta8 revogadas, ainda que naõ esta6 em 
uso. As leis contra os ociosos e mendigos sa8 infinitas : 
estes fazem da mendicidade officio, e sai3 outros tantos 
ladroens como mui sabiamente disse o mesmo Rei n a  
cilada lei. Todas as providencias das leis acima citadas 
estaó sem execuçaó e o estaraó, em quanto naõ houver, 
em que se occupem utilmente os cidadaõs vagamundos. 
Seria inellior, que se extinguisse inteiramente a mendi- 
cidade, c qilc se naó coiicedessem licenças para pedir, 
e que 0s que saó verdadeiramente pobres, isto 116, 
aquelles que esta6 impossibilitados para trabalhar, 
fossem soccorridos doutro modo, e que fossem remet- 
tidos aos Bispos1 e outras muitas corporaçoens opu-' 
lentas a quem incumbe muito esta obri açaó. Veja-se f Genovezi de& lezioni di Economia Civi e, p. 1. cap. 13- 
Entre o numero dos ociosos tem o primeiro lugar d 

E 



~ilaior parte dos criados de servir, que sa;, por 
nie explicar, outros tantos zangaús da republica, e ouiras 
tantas pessoas prosti tiitas, ou plantas parasitas,que viverr 
do na ociosidade, contrahem, toda a qualidade de vieios 
e os communiçaó aos outros. E como as cortes, cidades, 
e povoaçoens maiores saó infestadas desta qualidade de 
gcmte, .que alii acha maior asilo pertence a boa policia 
detemitiar o nuiiiero certo dos criados, fazendo abalar 
para as provincias, em beneficio da agricultiira, os dcs- 
necessarios, que saó muitos. No Alv. de 9 dc Abri1 de  
I 769 se prohibiraij, e taxara6 na cidade de Lis 
distancia de duas legoas as carruagens de mais v de u~ na 
bestas a todos ost que na6 fossem Cnibaixadores, %r- 
deaes, Patriarchas, Arcebispos. Ilé di 
Filangieri la Scietzza della Legisle 
para lodos os pov0s)liv. II . ,  cap. 37, ao 
concilio Lateranerise de i i 79, o 
Bispos este iriutil fasto oneroso, ap 
dioso, que obrigava as Igrejas, e mós 

aó a vender os vasos de ouro e prata para r 6  
Ey:::e tratallos em suas visitas. Seria bom que ie 
prohibisse o excesso que bá no numero dos s e r v i m e ,  
e deste modo ficariaó livres as capitaes da,tantos 
ociosos,. que, alcm de faltarem na 
contrahir nas grandes capitaes 
que ahi reina6, e de que os ariios 
primeiras victimas, como em 
ociosidade, que h% a morte do Iiomem, cuja vida, como' 
diz Seneca, consiste unicamente na acçaõ. A policia 
pertence prevenir as miseras ,$oenqas : a taça de Circe 
e o sauve canto das sereas he mui funesto a saude e a 
gera~aó. Para o prevenir naó basta tapar as ouvidos 
e amarrar-se. Seraó por ventura os prostibiilos pub- 
licos capazes de acautelar este ma1 7 Veja-se o sabio 
Genovesi di Commercio, p: 1. cap. 5. 5. 10, 11 ; Code 
de I'Humanité, palavra Police, Bielfield, tom. 1. cap. 7. 
ed. de Leide em 1768. k liigiena politica para assim 
me explicar, pertence prevenir este inal. H6 melhor 
prevenir os delictos ou doenças, do que curallos : assim 
faziaó QS l'ersas, corno diz Rolliri de lu Man. d7Enc et 
d'6tud. des Bell. Let. tom. 111. art. 3. p. 300, ed. Par., 
1755. Os maos medicos cura0 os simptomas e nunca 
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as causas das doensas. O conhecimento da causa da 
doença hé tudo para retuedio della. Na t  cessa o 
effeito, sein que cesse a causa. 

§ 6.-Das penus infamatorias. 

A infaniia Iié a priva aó da honra. Esta palavra hé i muito vava e compre ende ideas muito complica- 
das. O h r 4 u e z  de Beccaria alambicou o seu espi- 
rito sobre a indagaçaó da honra. A pena que priva 
della, recebe a sua forpa da opinia6 do povo : po; 
tanto hé necessario que as leis se naó opponliao 
directamente a opiniaó commum e geralmente rece- 
bida; e que na6 julguem infamatoria aquella acsaó, 
aonde todos ainda que erradamente procuraó howa 
e louvor. H6 necessario espreitar a opiniaó e 
sentimento geral da naçaó e saber quaes saó as cousas, 
que universalmente se julga5 dignas de louvar ou de 
vitu~erio. Os prejuizos da naçaó nascidos ou  da falta 
de educaçaó ou mamniados com O leite, saó taõ pode- 
rosos e kspeitaveis, que rezistem a autoridadê das 
mesmas leis, as quaes debalde se cansa6 quando 
aquelles se lhes o poem. A pena de infamia funda-se g na  reputaçaó pu lica, e as pessoas que perdem a 
fama julgaó-se como civilmente excornmugados. O 
maior sinal do augmento ou dimintiiqaó da virtude de 
qualquer q a 6  hé a maior o11 menor impressa6 que 
nc1\? K7z a prna d e  ipfarpia ; e sendo terrivel cata pena, 
para uiis muito grande, e para outros muito pequena 
ou nada, raras vezes pode entre ella e o dplicto haver 
proporqaó. Alem disto como o povo do seculos a 
seculos muda de opioiaó e de costumes, sein os quaes 
de nada aproveita6 as leis, esta pena anda sempre cbm . 

esta opiniaõ, e naõ h6 perpetua nem constante. Mas 
com tudo sendo bem applicada parece que pode evitar 
alguns delictos. Isto mesmo h6 o que diz Nlontesq. 
Esprit des Lois, liv. vi .  cap. 9. Suivoris lu nature, qui a 
donnée oux hommes Za honte comme luur yfleuu, et que lu 
plus rande purtie de /a peirie soit I'ir$atlwe de lu  souJi,ir. 
Em k inguagem. Sigamos a mttirezn gue deu aos homens 
a vergonha como seu uçoute, e a mor par te  da Pena se'n i' a irfamia de a sofrer.  Esta pena lie gravissiina e de Ia 
apeiias ou nem ainda apenas se deve fazer uso. A 



opiniaó da falna anda com o sempo: por isso dizia 
Solon em Plutarcho que as suas leis na6 devia6 durar 
mais do que cem annos (era muito). O tempo tudo 
come e consome; a moral anda com o tempo. 

Ainfamia se divide em infamia de feito (que impro- 
priamente se cliama pena) e de direito. A ibfamia de 
feito hé aquella, que na6 h6 funtlnda na lei, mas deri- 
vada da torpeza que se julga inherelite a mesma aqaõ. 
Há certos officios que o povo julga iiifaiiiatorios, e 
que, segundo o erro comnium e opioiaõ vulgar, infamaó 
na6 sb os que os exercita;, mas n t t  os filhos, porexem- 
plo, carniceiro, algoz, comico, rnusico, e outros o&cios 
mecauicos, sem os quaes se naó pode passar. Neste 
erro caliio tamleiri Cicero de O$ liv. I. S. 43. 0 s  
officios vulgarriieiite chamados mecanicos saõ honrados 
e os unicos uteis ao publico: as leis os devcin pioteger 
e honrar. Estes officios e o modo de os exercitar se  
julga6 vulgarmente como doenpa contagiosa, que passa 
aos filhos e netos, e os que os exercita6 se reputaó 
como outros tantos excommui~gados, que o povo igno- 
rante aborrece, e de quem foge, por se ersuadir que 
ar& o ar que respira6 fica envenenado, d>ein. Ezer*. 
de lev. not. rnacul. S. 29. As nossas leis criminees 
para a imposiqaõ das penas attenderaó muito ás quali- 
dades de nobre ou peaõ, as occupaqoens, empregos e 
dignidades que qualquer exercita, seguindo a cega 
opiniaó vulgar, accommodando-se á opiniai>.commum, 
e ao modo de pensar da naqaõ, A infatnia de direito 
h6 aquella, que, posto que naõ seja inherente A mesma 
acp0 ,  alei tem unido a certas acqoens, que geralmente 
saó contrarias aos deveres mais coairnuns da sociedade 
como, por exemplo, a falta de cumprimento da pro- 
messa, a infidelidade no deposito, a tutela,a torpe lisonja 
o u  sorrabqaó (que sempre tem por fim fazer fortuna) 
coln a qual os nescios se engatiaõ, e que sempre val 
mais c10 que o solido merecimento, Saavedra, Ewpr. 
Yol. 48. Para esta pena se chamar justa, hé necessario, 
l0 Que tenha por fundamento a opiniaõ publica, e que 
seja applicada a factos que saó por sua natureza e em 
si mesmo inf'arnatorios, uerbi gratia, o fanatismo OU 
superstiçaó, a \ i1 hipociisia civil  e reli iosa, &C. 9' 
Que seja rara : porque se for muito frequente na6 
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produa effeito, assim como o veneno na6 ma& aqne]le 
que pouco a pouco se Costuma a d e ,  nem ao escravo 
yesaó já os grilhoens que arrasta, antes por costume 
0s beja com gosto. OS cidadaõs que tem soffrido esta 
pena,perdem inteiramente o brio epundonor e ficai,quasi 
incapazes de já mais poder fazer alguma acqaõ boa, 
assim como aquelles que padecera6 a pena de c;om- 
bustaó : .T Esta pena deve someritc inipor-se as pessoas 
que presa6 a honra : porque hé iniitil na classe das 
que fazem pouco ou nenhum caso della, e dos que a 
reputa6 fantastica. As nossas leis nem sempre guar- 
daraó a devida e justa proporqaó na applicapaii desta 
pena, segundo as regras acima ponderadas. No prb- 
cipio do tit. 13, liv. V. da Ordenaqaõ actual se deter- 
mina a pena de infaniia contra os fillios e netos daquelles 
que coniinetteoi o peccado de sodomia, assim conio os 
claquellcs que coaimettein o crime de lesa iriagestade. 
Abi mesmo se diz no 5 2. quc esta pena na6 tem 
lugar coiitra os que comiiiettem o peccado cle bestia- ' 

lidade. De~e-se  notar que a 0rden:içnó reputa maior 
peccado a bestialidade do que a sodoriria, a qual iguala 
ao maior e tiiais liorrendo criine que se pode com- 
metter, isto 116, ao de lesa magcstade, com o 
iiaõ tern conipara~aó alguma,. por ser infinitamente 
menor, de  menos consequencia, e de diversa quali- 
dade. O reo de lesa iiiagestade, que procura mudar a 
constituigaó c10 paiz, se reputa l>~itricicia e rom e 
todos os vinculos sociaes. A lei 5, e 6 tii .  5 ,  liv. i i i ,  !c1 
fie70 juzgo poé aos sodomitas a pena de castraqaõ em 

e os manda depois entregar aos Bispos para 
q m  fac;aó penitencia. As leis tiai, fazeui a justa dif- 
terenqa entre delictos e peccados, e castiga; estes com 
penas externas, confusa; esta, que deve a sua origem 
ils Decretaes de Gregorio IX., que ainda hoje se 
ensina6 nas universidadcç, assiin como o Direito 
Romaiio!" A pena de foqo e outras quc vem nas 

* Veja-se (se se publicar) a Mcmoria, que remetti a Academia 
Real das Sciencias de Lisboa sot~re o t'roçrslnnld.: Qual foi 
e oca certa du ~~ttroducçuõ do d~rehlo d a  U~cretues neste Kemo de 
iOrtugal ,  que m u d u n ~ a  causou, e que i g u e n e i a  teoc nos tempos 
posteriorei sob, e a Legisluçaõ Portuguczu : coroada pela meirna. 
Academia no amo de 1794, e pelo qbai c outros serviços fcitos a 
mesnis Academia fui eleito socio correspondente em 11 de Ma10 
de 1811. Esta M e ~ o r i a ,  que se gmcda no archivo da mesma 



nossas - leis, fo* tiradas das leis Moçaicas, que 
acabara; com ainfame sinagoga, sa6 inapplica"eis aos 
costumes actuaes c ao genio das naçoens. Deixo o 

I ue se deve dizer da pena de fogo, que certamente h6 
c esproporcionada e cruel em todo o delicto, o que 
procede do 'erro em que estava6 os compiladores sobre 
a qualidade do peccado de sodomia e outros coiitra a 
natureza, que se pinta5 còni cores ta9 tievas @e alguma escusa tem, Imt. Jur. Crirn. Lus. 
A pena de infainia que na Ordenaçaó actual se esta- 
belece contra os filhos e netos innocentes ainda nascidos 
antes do crime (olliando a lei para traz e para diante, 
como Jano) h6 dura, e como tal foi tratada na Orde- 
naçaó Affonsina. Neste tempo ainda o direito Romano 
e o das famosas Decretaes, donde foraó tiradqs estas 
penas, naó tinha6 feito tantos estragos na Juhp ru -  
dencia, nem tinha9 aiiida tantos e ta6 supersticiosos 
adoradores. No liv. 6, das Decretaes, cap. 9,g.e; de 
hzeret. se reputa6 itifaines os filhos dos hereges até a 
segunda gerasaõ, e sc manda que na6 seja9 atlmittidos 
a beneficio ou officio publico. Estas maximas dis- 
poticas passara6 do direito Roniaiio dos ultimos Impe- 
radores para os Decretaes p~~itificias, e daqui para os 
codigos de quasi todas as naçoens. 

A rena de  calvicio ou descalvayaó de que jb  fa lamos, a de 
arrazar, demolir, queimar as terras, a de as salgar, a de 
matar os brutos, a differensa da morte natural para 
sempre ou eterna, sem perdoar a sexo, condipó ou 
idade, e outras muitas penas sanguiriarias fora6 tiradas 
das leis Mosaicas adoptadas em todos os codigos da 
Europa. As nossas leis actuaes iiinda hoje se explica6 : 
morra por ello : morrn pura settzpre : morra morte 

Aca&mia, ainda iiaõ foi tirada h luz até ao dia de hoje ! h6 de 
recear o plagiato, de que 1 i i  exeniplos, 6 <Ic estranhar a tar(iíínva 
da estampa e impressa5 de uma Mernoria, que foi coroada. Na 
Academi.a Real &as Sciencias de Lisboa na6 se obra de boa fé, e 
com sinceridade. Ve.ja-se o iie contra todas as Academ~as pitr- 
titulares diz Heirieccio de >,<r. Princ. circrr (ia. stud. 3 16. 
Veja-se mais o que defeii<li ria Uiiiversidade de Coimbra rio aino 
de 1786. Ex .Tu,-. Puúl. U n .  1'hP.q. V. 11 liniversidade de Coimbra 
entre nGs se repiita corporaç;iG rcclesiastica; todos OS lentes 
anda6 vestidos <!e clerigos; os gritos acadeuiicos sedaõ por 
autoridade do Papa : o lteitor 116 sempre ecclesiastico, e O Chan- 
celler Concgo Regular do Convento de Santa Cruz. O reino hf 
todo papai, e wclesiastiço. 
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*atura1 para sempre : palavras estas que se acha0 nas 
leis Mosaicas do modo seguinte: moriutur pro m :  
moriutilr in retemum. Pelo peccado do idolatria e 
manda no Deuteroiiomio cap. 13, vers. 15, que se 
passem á espada todos os habitadores da cidade, que 
se arraze esta, que até os mesuios gados sejaú mor- 
que se consuma tudo, que tudo seja uni tumulo ~BQ- 
piterao no qual rianca mais se torne a e d i b i - . t r f  
aveutatur Dominus ub ira.furoris sui ! Nas mesraru-&h 
Mosaicas tivera6 origem a tortura e as prwas  chamadas 
suZcares. Nessas mesmas leis se acha a famosa lei de 
X e l ~ ~ ~ p i n ,  que ordenava as agoas de amargura e de 
iiialdiçaG, que se dava6 ii mulher casada pela unica 
suul'eita dc adulterio, Numer. cap. 5. Estas ago;is 
era5 só para a mulher e naó para o marido. O ventre 
da rnullier adultera, diz o texto sagrado, se Ilie enh -  
iiiecia c arrebentava. Que lei taó sabia e util para s 
tranquillidnde dos inaridos. Veja-se Laur. Matth. de 
re mim. controv. xxxrr. A infamia do culpado nunca 
deve passar para a gerapó irinocente. Naó obsta o 
arguiiiento vulgar, que esta pena, que vem a recahir 
nos filhos innocentes, li6 a mais forte para conter os 
pais : o amor paterno na6 h6 mais forte do que o amor 
da propria vida : o certo h6 que a pena coni effeito vai 
recahir no innocente, o que hé iniquo. Naó h6 de 
esperar que os filhos imitem a maldade dos pais, antes 
pelo contrario, e entaó, segundo diz Plataó, devem-se 
honrar e louvar os fillios virtuosos de homens múos e 
criminosos, por na6 terem imitado o exemplo tios pais. 
Os fillios na6 herdaó as virtudes, nem devem herdar os 
vicios ou a infamia dos pais. A educaçaõ civil pertenc* 
ao Publico, Genovezi de 06 cap. 6, § 9, e seg. Hé 
diguo de transcrever-se aqui e de adoptar-se o que diz 
Calistrato na 1. 96 de aaa., que psssou para o can. 6, 
Caurr. i, Quiest. 4: &imn wl e m  paterna nu1Zam 
opucularn Jiio irfigere potest. d m y u e  unusguisqr<e e.r 
a o  adinisso sorti subjicitur, Itec alienz criminis szlccessor 
çonstituitur. Em lingoagem: o crime e a pena do pai 
saó meramente pessoaes, na6 podem iiem devern passar 
~u empecer aos $lhos innoce7ltes. Cada um deve 
responder pelas suas acgoens. Ninguem herda os 
crimes alheos como diz a lei ea cod. de pccn., que. naó 
sei como se possa combinar com a lei 5 ,  $ 1, ad leg. 



Jul. inniestat. No Deuteronomio se arneagaó frequea; 
tenieiite os Judeos rebeldes (que tantas vezes desafiar6 
contra si a colera de Deos) até fi terceira, quarta 
gei-aqa;, e por uma infiiiidade de geraçoens : iiias isto 
naó h(. npplicavel .ao presente caso e tem outra in telli- 
gencia, que de bom grado deixo a immensa profun- 
didade dos tlieologos. A lei de 19 de Junbo de 1769 

o6 pena de morte natural, infamia e confiscaçai, de 
n s  o s  s i i 1 i s s .  O sempre famoso capitulo Onnk 
utriusque sexus 19 de panit. et rem. Ihes iinpoE a 
pena de  deposiya6 e recliisa6 perpetua num mosteirp, 
Bielfield, toni. I I I . ,  ed. de Leyd. em 1774, pag. 294. 
Este capitulo passou para as leis das Partidas, partia. 
1, tit. 4,l. 35, onde o Autor desta lei e outras que vem 
no mesmo titulo se houve mais como moralista do que 
como legislador. A penitencia violenta de nada serve 
e h6 contraria ao espirito da re l i~ iaó  c da razaó, que 
na6 soffre violeiicia. Sobre a prisa6 perpetua veja.se 
o que dissemos iio $ 8., Not. A lei de 95 de  Maio 
de 1773, $ 3 ,  estabelece a pena de infamia contra os 
filhos e netos dos here es como aos reos de lesa- 
mugestade. Esta pena %é tirada das Decretaes eap. 
a, § r. de hzret. acima citada. A lei de 15 de De- 
zembro de 1774, manda que se naó julguem compre- 
Iiendidos na pena de infamia os filhos e netos dos coo- 
fitentes reconciliados com a Igreja. Disse muito bem . 
Serieca em Agamemnon, vers. 2/43 ; Quem pcenitet pec- 
rasse, pPne est innocens. Tem entrado em duvida se a 
heresia ti6 crime r' Deorum injuria diis cum, diz Tacito. 
Eu na6 quero revenir a reflexa6 dos leitores. Vejaõ- 
@e Inst. JUT. 8 rim. Lusit. tit. Q, § 4, 5 9, Not., Briyot., 
tom. 1, p;ig. 217, 6 6. Os Romanos tinha6 leis severas 
contra & @ol'anaçoens : mas ellas nunca se executaraõ; 
porque os magistrados reputava6 tudo invença0 poli- 
tica para conter o povo, e que nada influiaõ sobre o 
governo l~olitico. Cicero era augur : mas ria-se dos 
auguros. e reputava tudo fabula. Mas tornando á 
pena, quc se transmitte aos filhos dos hereges, 116 
digno de traiiscrever-se o que diz D. Manoel Lardi- 
zabal y Uribe, Discurso sobre /as Penas contrahido a 
las Le.yes Criminules de E'spaZa, cap. 5 ,  § 4, n. 9. pag. 
326 : Sietldo uma maxima cierta y conforme a la razon 
y a lu Iiumanidad, que niquno debe ser castigadopor 



DELIC'PUS E PENAS, 
delito ageno, por grave y enorme que seu, parece que la 
írtfQmia, que es una graoissima pena, no deberia pawp 
de Zaperso~za de2 delinquente . . . . . lo que es masyusto 
y equitatizlo que !O que el astuto Eutropio sugeri0 aZ 
Emperador Arcadio, haciendo-le decir que Zos hfjos de 
10s reos de Ze.~amrigestad deberian monr con sus padres, 
porque era de temer que los imitaren y itescn tambien 
Aerederos de sils delitos. Razon digna d e un ambidioso 
y cruel eunuco, que coh la mziltitud y ntrocidad de Im 
penas pretendia conservnr lu excesiva privanza y &e 
potibmo, que exercia en lu vobntad de st6 SeGor. Eu 
reputo a pena de infainia para o cidadaõ h o n r a  
maior do qne a da mesma morte, que acaba tudo: 
conbeqo porcin que os crimes e as suas penas na6 se 
herda6, nem as virtudes, e que o pai naó deve pagar 
pelo filho, nem o filho pelo pai. Ningtiem duvidar6 
destas verdades. As leis que na6 guarda6 esta diceo- 
sina saó injustas, barbaras, e crueis. A Iieresia e e 
crime de lesa-magestade saó de diversa natureza, e tem 
differentes con~e~uencias. O reo de lesa-magestade 
rompe todas as leis da cidade, rompe as leis funda- 
rneiitaes do reino, procura escravisar o reino, e intro- 
duair a anarchia, e com ella todos os males : o herege 
pelo contrario está em um erro involuntario de ent&- 
dim-ato, sem dolo, nem malicia, erro este que parece 
o faw iriempto de todas as leis, merecendo mais ser 
curada e ensinado do que castigado, Hein. Jzir. Nat. 
lib. I ,  pag. !205,$ 3, 4, Filangieri, tom iv.,. cap. 38. 
Em todos os Codigos da Europa era6 iguaeri as 

modo de pensar e a philosophia era igual. Gt:z 
que determiiia Affonso que se diz Subio nas informes 

leis das Partidas part. 7, tit. 97, 1. 111, tit. 1, 1. 99. Nsb 
se perdoava ao mesmo Cadaver do morto ; parte das 

contra os hereges era para o fisco, p r t e  para s 
igrejs : 0s mesmos que ouvi:i6 ós hereges, segundo as 
leis das Partidas eraó condemiiados aiiida que na5 
approoasscrn as suas opirriós, com vem nas monstruosas 
leis dãd p t i t l t n .  



y 4.- as penas corporaes, do carcere perpetuo; eu 
temporario, mutilaçaó de membros, agoutes, #niidaS 
publica, de~naturaliza~aó, degredo. 

As penas corporaes, que tiraó por algum t e q g  ou 
para senlpre a liberdade iintural ao delinquente, podem 
enclier uma grande parte do vasio e falta de penas 
correspondentes ao immenso numero de delictm de 
que O honiem, porriiie hé homem, h& capaz. ~ocfem- 
ee dividir estas penas eiii ternporarias ou m e t u a s .  
As teinporarias dizem saó aquellas, pelas qunes o 
delinquente h6 por certo tempo privado da liberdade 
civil, de  qrie teiii abusado. As temporarias, segundo 
a opinia6 commuin, tem lugar q ~ a n d o  o delinquente 
na6 mostra sentimentos inteiramente corrumpidos, que 
nunca se devem presumir, antes o coiitrario : as per- 
petuas, quando a natureza dos seus delictos o fazem-em 
todo O tempo suspeitoso a republica e digno da des- 
confiança perpetua da cidade. A esta especie ou 
capitiilo pertence a pena de carcere perpetuo ou tem- ' 

porario, mutilagaó de membros, aqoutes, servida6 pub- 
iica, condenina<;aó as galés, aos trabalhos publicas, 
-minas, desnaturalizapó, degredo, &c. Carcerè na6 
se deve reputar peiia, mas custodia : por esta razaõ se 
diz na lei 8, $ 9, de poeii : Solent presides in carcere 
continendos damnure, ut in einculis contineantur : sed id 
eosjacere notz oportet : num hujusrnodi yoena: interdicta 
sunt : carcar eliirn ad concinendos homines, non ud puni- 
endos haõeri debet. Em lingoagem : Costurnaó os pre- 
sidentes condenznar aquelles, que devem guardar no car- 
cere, a que sejaó retidos e penados em cadeus, na6 convem 
que faça6 isto : estas penas saó prohibidas : porque o 
cnrcere naó deve ser para castigo, mas para segurança. 
Por esta raza6 diz a lei 6.  Cod. de poen : Incredibile 
est quod allegas, liberum horninem, ut vinciilis perpetuis 
contineatur esse damnatum. Hoc enim vis in sola ser- 
vili conditione procedere potest. E m  lingoagem : Hé 
incrivel o que allegas, que um homem Zzvre fosse con- 
de~nnado a prisaó perpetua orque isto apenas se pode 
tolerar nos escravos. ~as'lfecretoes, lib. vi,, cap. 3, 
tit. de poen. approvou Bonifacio VLII. a pena de carcere 
perpetuo. O uso de carceres, igual ao que tem os 
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priocipes seculares, hé novo na igreja. As nossas leis 
adoptaraó o uso do carcere perpetuo para alguns de- 
lictos. Os carceres saó entre nós coosiderados naó 
como convem sejaõ, isto hé, como custodia ou s e g a  
rança daquelle que se presume suspeito de crime 
grande, mas como pena, Phaebo 2, p. Dec. 155, 
Valasc. Allegat. 13 n. 58, Barbos. a Ord. liv. 5. tit. 
128. n. 9, Inst. Jur. Crim. Lusit. tit. 1, § 15. A pena 
que afflige o reo e ao mesmo tempo utiliza ao publico 
parece a melhor. Um carcere perpetuo ou lon o 
afflige, e na6 utiliza nem dá. aos cidadaós um exemp 9 o 
taó vivo. O carcere ou clausura perpetua hé mais 
dura e insoffrivel do que a imrte civil, e que naõ 
somente pode macerai; mas matar: vix pro mortzm 
non habendus, qui vivus caret aura vitali, et cui veluti 
exturbato e censu viventium irr cnrcere ernorz'dcm. 
Anco Marcio, segundo alguns, foi O primeiro que em 
Roma edeficou carcere para terror dos cidadaós, como 
diz Livio I., 33. Entaipar ou emparedar os homens 
perpetuamente, qualquer que se.ia a causa, h6 uma 
pena mui dura, irreligiosa e peior do que a morte; 
Itenazzi Elern. J u r .  Criln. lib. II . ,  cap. 10, § 7. PcJm 
sossas leis ninguem pode ser retido em carcere secreto 
mais de cinco dias, nem ahi deve ser agrilhoado, De- 
creto de 30 de Setembro de 1693, Decreto de 5 de 
Agosto de 1702, Alvará de 5 de Marso de i 790. 
resoluçaó de 2 de Maio de 1775 se determinou que os 
Corregedores das Comarcas visitem os carceres dos 
Mosteiros (naó sabemos porque esta lei naó está em 
USO) averiguando as causas porque se achaó ahi os 
regulares. A constituiçaó da Imperatriz Maria The- 
reza de 7 de Setembro de 1771, que vem em Kieger 
p. i"., J u r .  Eccles. § 622. Not. abolio inteiramente os 
carceres dos mosteiros (que em si mesmos saó carceres, 
principalmente os das freiras) tendo em vista a tyrannia 
de que os superiores regiilares, .principalmente Fran- 
ciscanos, usavaó contra os subditos a titulo de correc- 
çaõ paterna, usando de torturas crueis para lhe extor- 
quir coiifis,oés, e impondo Ihes penas se na6 crpitaa, 
ao menos proximas a ellas, por meio de processos cri= 
minaes irregulares ; e por isso se explica bem O citada 
Rieger no niodo seguinte : Intsr ceteros a b w ,  .qui 
vitarn rnonasticarn dehonestare coeperunt, i8 pw ~ m i s  
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huç spctat, quod diutumis et d p r r i a h i s  carceralrus in&- 
&ates ud z9irtzlbem reducere, aut poerrifentes etiam i* 
*wum rin(lic.tom rielirti commissi, @gere audennt. Seria 
bem qii<. *r ii(ioptiis~t' ein toda ri partr a cor~st i tui~aó 
de 1111; eratriz blaiia Tlieresa contra os ciirceres da0 
regulqr< s e taiiibem (10s Bispos, que os na6 tinha; ao 
principio iieni jurisrlicqaú algtinia externa, que o abuso 
e co~iupçaõ dos tempos l h a  concedeo, Iteriazzi lib. 
II*, cap. 18, § 4. Estes carceres religiozos e de segredo 
saó ui i ia  eepecie de tortura, que Iioje se nclia aban- 
donada c pic~~criptii entre nbs, por conbeniiinetito 
taoito dos irossos sahios r humunissimos legisladores, 
assim roiiio oiitras leis iiijustas e atrozes, de que >e faz 
mengaó iiti Imt. Jur. crina. Lusit. tit. i ,  2!), nas 
palavras seyiiiti t s : Leges c?imi,laies piuo jado seu+ 
I P ~ O T ~  +na ltnperuletiwz zoluntate et ccortniventk, 
qraiadam, cuna idíalal.um nori urçeant exect~tiowem, a J p~ 
non usrlnl abrogutur uirle,ttur : qtiee quidm,  c& po&m 

atlinet, injustcte suãt et atlims, vw dicanz crudeles, 
.o& enam tiebctam serourrt proportionem. Negue pro- 
fecio zeremtrr uudacter jider~teryue dicere quod seritinem, 
m g ~ a n t e  MARIA I .  et J O A N  N E Brasiéia Princips 
s&maat rerum tenerrte: domi7tarwtu~ enim lion tunguÜm 
t y r a n ~ i  e4 domilti, sed tanyftnm .<i fore~zt yatres et mtitra 
subjíwtorurn. As leis de lngloternt, cuje cunstituis& 
hoje - c  repiita ã melhor de todas, adriiittiraó a pena 
chamiitfafurte e dura, sobre a qual veja-se o que se dia 
no Code del Htmanitá, tuiii x. ed. de 1778 pa9.459 na 
palavr;~ pei»e.forte et dure, e tom. xr, pag. 669 pialavra 
gwestio?i, Imt. Jur. Cre'opc. Lusit. tit. xvil., § 15, T7@, 
de Tormemt 4. Lua. 1766. Os Romanos adopta& 
tolwes dos Atheiiienaes a lei, que probibia encarcerar o 
accubarlo, quando ccte achava um eidadaó rlur se obrh 
gava a responder pela sua pessoa : exceptuara6 somente 
6s delinquentes de crimes mais graves, que assim 
mesmo era6 tratadoe como cidadaõs em quaiito na6 
e M  convencidos do crime. Veja-se Deniosthenes em 
Timocrat. e o que dia Ulpiano na lei 3 de cust. et d. 
mw. Os Ingleees sabiamente adoptara0 esta lei Ho. 
mana: para aqui pertence o Habeas Corpua, Black- 
stone c b m n t .  su-r Ees dois Angloises, tom. v I ., cap, 29. 
Iwt. Jw .  Çrim. Lusi$. tit. xv. § 7 Not. Esta lei pela 
sua humanidade SP deve adoptar em toda a parte. Mas 



j& que os carceres sat  necessarios para segurança do 
delinquente, pedem as regras da justiça ou as da buma- 
nidade que estes sejaó na conformidade da lei i cod. de 
cwt. et exh. Teor., cu-jas palavras saó digrias de ir em 
lir>g.oagem : saii as seguintes : A nossa justita, que naó 
podzu ji mais ser bastantemerite rigoroza para com os 
rew, r a nossa clenzericia, que j ó  muis sera bastantemente 
Ymdu(qel~te para com os zwnoceittes, waó so& que u m  
i ~ f e l i z  accil~ado seja estreitamente ligada e agrilhoado 
com penosas cudeus : ella nab quer que a projwndidade 
de eat!er)iosos cu~.cer.es os prive da luz do dia : ella ordena 
e quer que estes )i«ó ~ j u d  nem subterraneos nem escuros : 
manda que oa irrfelizes ahi retidos ao apro.rimar-se 
a &te seja0 conduzidos a e~t rada  deste8 earceres, aonde 
a req1irosa0 hé mais liare e mais sadia : ellu yuerlfinah 
mmbe e rnaiula que ao a maz~kcer  OS prezòs veja5 o ceo 
e mpirem ar livre e pente  ao nascer do Sol. Se os 
Pririci pes u tn dia entrassem nestas eternas cavernosas 
trtrnbns aonde se respira ar pestilente, aonde se vê 
mujas vezes a inaocencia confundida com o delicto, 
ctmlo outras taotae vietimas da vingan~a e odio, 
aonde senaó vem senaó. verdadeiros esqueletos da 
morte, aonde só  se ouvem gemidos e enternecidos ais 
de infelizes opprimidos d a  miseria, da fome, cobertos 
de bichos e insecms; se vissem outros ainda mais 
horrjveis calabouços aonde sb cabe a metade do corpo 
e cuja largura apenas soffre que se esteja sentadó: 
eota6 teriao dó, e pena daquelles, que se gloria6 com 
o nome de seus filhos, cujo honroso titulo naó perdem 
pela delicto. Veja-se Filangieri tom. r i . ,  ed. de Nap. 
de 1773, pag. 89, Lardizabal y Uribe acima cit. cap. 5, 
§ 3, o. 27, e scg. pa 2'lQiio Alguns rpagistrados crimi- 
naes (aquem o u m  ver infelizes tem feito endurecer 
o coraqaõ e apagado nelles todos os sentimentos de 
humanidade, ainda mais duros do que os inertes 
medims) se pershiadem que por via de correcçaó ou 
supplicas de alguns poderosas, de quem dependem 
peita a sua f o ~ ~ u n a ,  podem de moto proprio ou poderio 
eacarcwar ao menoe pQr tres dias um innocente aiiada 
mesnio seiri iodScias alguns, naó digo já dos chauiados 
veheme,ttes, mas nem ainda leves, Inst. Jur.  Cnm. L&. 
tit. pr., $ 10 Not. A lei da RBfomgaÕ do Jusdip de 
6 de Dezembro $e LGa01, &i. r. a Ord. liv. v., tit. 130 
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iio $ 4  manda que senaó prenda aIguem antes de culpa 
formada : exceptua desta pg ra  aquelles crimes, que,& 
se provarem, merecem pena de morte natural : e nestes 
mesmos matida quk naó se provando o delicto dentro 
de oito dias, seja8 logo soltos e absoltos sem appellaçaõ 
riem aggravo. O' temporn, 6 mores ! 

A pena de mutilaçaó de membros tein sido adoptada 
na leçislaçaó crimiiial do reino. Esta pena hé cruel e 
contraria ao principal fim das penas, que h6 a emenda 
do delinquente, e de nada mais serve do que de fazer , 
deformes os honiens. Que proveito poderá tirap- a 
sociedade dc um cidadaó a quem se amputou a inaõ? 
Elle por este modo fica iricapaz tle poder ser util a si e 
ao publico e h4  de ordiriurio uin iiieridigo, ue servirá 

IY  somente de peso aos outros cidadaons. aó seria 
nielhor que o publico se utilisasse daquella iiiesma , 
maó, que o offerideo ? As leis nunca devem dar exem- 
plos de viligansa e tyrannia, nem costumar os homens 
6 crueldade : as penas ferozes e deshumanas nunca 
sai3 proporcionadas ao delicto qualquer que elle seja, 
nem precisas para o fim da  sociedade. Isto mesmo se 
deve dizer de outras penas igualmente deshumanas, 
quaes saó as perias de combtistct0, atizui. os olhos, w- 
rancor a l ingu~,  cortur as orelhas, arrancar os dentes, e 
outros de que se horrorisa R hiimiinidade, e a reliçiaó 
se offende. Na lei 6, tit. 31, partida 7, se prohibe 
marcar alguem na cara com ferro quente (o que re- 
vogou a Ici R, tit. 1.5, lib. vrir., das Ordenan~as reaes) 
cortar-lhe o nariz, vasar-lhe os olhos : a razaó que d a  
a lei h6 a seguinte : Porque lu carcz de1 orne $20 dios u 
ssu sserrlejatzza . . . . non es guisado que por yerro e por 
malduc-1 de /os malos ssea desjèuda nin destorpuda la 

A u r a  clel SerrOr. Admitte porem esta pena nas outras 
partes do corpo, salvando sempre a cara. Prohibe 
cortar a cabeqa com espada ou machado, mas diz que 
o homein poszn ser queiniado e lansado ás feras bravas 
para o tragarem e despeda arem ! determina mais que 
os juizes iiaó iiiaiitlem ape B rqjar nem crucificar alguem 
nem despenhnl!~ de torre, poiite, ou outro lugar. Das 
leis crirtiinues de Espanlia .já disse Rrissot tom. I., 

Disc. preliin. : Quunt avr  Espngnols, ils ne croient pus 
meme qu'il existe du mal clrez eux, parce qu'il esiate 
depuis long-tms. L u  victime innocente recoit le eoup 
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fatal, et n'ía m le droi t l t i  la  orce de se laindre: Que 
aont donc le bien public et Ff humaniti l' arls etn pUJ8 ou 
rhomrne n'est pas homme p u r  lui wdme? E como o 
fim das penas h6 emendar o delinqqente, impedir o 
damno da sociedade, dar exemplo aos mais cidadaons, 
e nunca a vingansa ou satisfacqaó do offendido, fica 
claro que estas penas saõ alheas dos fins, a que se 
devem propor as leis, e que saó filhas das anti as re- 
vinditas de que já fallarnos, H e b .  Elem. Jur .  a i .  et 
Gent .  lib. II. ,  $ 160, Not. O principio errado e bar- 
bar0 adoptado naquelles tempos a que se devem attri- 
buir todos os defeitos das leis penaes qiie eiitaG voga- 
vaó, era que qualquer perdesse aquella parte do corpo, 
com que tivesse delinquido, para que com elIa nunca. 
mais delinquisse, conio se vê da lei de El R e i  1). Diniz 
da  era de 1351, que vem na Ord..Aff. liv. v. tit. 99, 
Partidas de Affonso, chamado o Sabio, part. 7, tit. 21, 
atldicçaó á. lei 2. As leis antigas estaó clieas destas 
penas, mas os nossos aabios legisladores, a proporça6 
que se liia aproximaiido iiiais a pliilosopliia, foraó abo- 
lindo semelhantes penas, iiiitigarido e adoc;ando mais 
e mais as leis penaes. Mas com tudo o nosso codigo 

edificado sobre o edificio antigo ainda con- 
servou muitas destas, q u e  os nossos legisladores actuaes, 
exemplos dos outros, - e  cuja sabedoria e humanidade 
faz o seu principal caracter, lioje na6 soffrern que este- 
jaó em uso. Na Ord. do liv. v., tit. 35, § 7, se manda 
o feguinte : &irem 7rzandar dar  cutilada pelo i.osío com 
efeito a outra pessoa O Z L  Iha der constarrdo sua t e n p ó  e 
proposito nuó ser outro sena9 de lhe dar a dita ferida 
pelo rosto, será degradado para o Brazil para sempre; 
e ,perderá, sua fuzen(lu para a Coroa do reirto, e se j i r  
peaó ser-lhe hú mais ciecepatla ilma maó, e mesmo de- 
terniiila a ordenaça; de k l  Rei 2). hlerioel liv. v., 
tit. 10, § 7. A Ordenagaõ Manoelina liv. v., tit. 10, 
$ e, impoem pena de morte e de ambas as niaons de- 
cepadas no quc matar por dinheiro. A lei chamada 
da RgormacuO de Jzlstiça, acima, citada igualou 
0s nobres aos plebeos, que recebessem dinheiro para 
darem cutiladas, e iinpoz-llies a mesma pena, por 
ser o facto de acceitapó do dinheiro para commetter 
o delicto infamante por sua natureza : por este e outros 
crimes iguaes se perdc o privilegio cla nobreza, Phoeb. 



~ . ' i , A r e s t .  147. A Ordenaça;, liv. v.jrtit. 39, $2,  
manda decepar uma maõ ao qiie arrancar armas e fefk 
d e  proposito na cidade, vill? ou lugar aoride estiver E1 

L )- Rei,  ou a Casa da  supplicaqao, ou em seus arrnbaltle~, 
sendo peaó: que serido cavalleiro ou escudeiro 
degradado por quatro annos : que seiido fidalgo, e ar- 
rancando arma, ou com ella fira ou naó, seja degrh- 
dado para a Afiica e privado do seldo e iii:iiitiincnto t 

para si e para os seus. A pena da  ordena@ I-ié des- 
proporcionada, em quanto manda dece ar  4 .ma6 ao 7 peaó, quando a o  que o na6 116, mas cava1 eiro ae escti- 
deiro, someiite por esta razaó se commcita a pena de 
iilaó decepada em degredo por quatro annos : no que 
na6 há proporçaó alguma ; pela niesrna razaG de  escu- 
deiro oii cavallciro devia ter maior pena, por devec ber 

mais observador $as leis e d o  respeito : se fosse justa 
a desigualdade das penas, devia antes scr contra os 
nobres e fidalgo., tlo qrie contra os cliamados peoeris. 
As maós (10s peoens agricultores e artistas, iinicos 
nervos e braqos da  republica e d o  corpo civii valem 
menos d o  que as d o  cavalleiro, escudeiro, ou fidalgo 
e se iguala6 a quatro annos do degredo para ~ f r i e ~ ' !  
Isto mesmo diz Heiti. E k m .  Jiir. i'tiit. lib. [ I . ,  § 166 
Not. Sic, 9uod a d  po.sor;attL delit~yuentem uttinet, 
majorem orn~rzno panam nzeretur is, quem cognatio, p m  
&tia, o$civm, a ~ u ~ ,  dlgritlus u cfeli( [o I ~ z ~ o c ~ ~ r e  -de- 
bttisset, quanz extraneus, stupiilcts, nullo s p e ~ i u l i ~ ~ ~ i r i c u h .  
obstrictus, puer, reE adolesce~r~, pleõeiirs. Alqjorcm quo- 
que panam Jeret roúustus, quuyrb iCfirmior, ct si  m u l h  
zrrogattlr, mkw rnkrito Brroganclum erit homini pauperi, 
qmm yecurrioso alicui Nerutio. l tu ,  et si  persona: ~ J L  

dignitate constitzrta vel ipsi magistratui ilkrta sit injuria, 
quis eam severizrs uindicandart~ ileget, yztnr~a si quis ex 

j k c e  k o n i n m  contpmeliosius habitus srt ? PraYerea si 
privati res lucri facieudi causu contrectare delicium est 
pena dignissimurn : quantum magis peczrlutu?~c. udmit- 
tere vel sacrilegio sese pobere?  Ita acrius puniri  ani- 
madue~.timus desertionena militis e stutione sese prori- 
piertis, puam ex  hlberfiis aufugietitis, ob tfectunb tris- 
tiorem. Deniqtie injuriam ulicui in templo et i~ttei, 
saera illatam deteriorem z.ideri, quam qucc irt loco p f f -  
vato alioque tempor? jhcta sir, omnes aqui revum a r b i t ~ i  
censent. Flangirri, tom. iv., pag. 314, diz, que ri 



q d i d a d e  do lugar, ainda que seja% hgbitnçaõ on&. 
reside o Rei, naõ deve fazer aggracmte á petia e qiiè 
todo o reino se deve reputar palacio do Rei, a onde 
merece igual respeito, aseini como para Deos todo 6 
inuhdo h6 uin templo: e que por tahto na6 (teve 
entrar em coosideraça6 a qualidade do luçar para a\i 
niesito do pena, quando o fim do delinqsinte naú fi 
offender directamente a suberarnnia, qoe em qualquer 
lu ar-que s6 cbaihiietta o delicto, h6 igualmente offcrr-. a di  ri, e que b seu poder, semelliante ao íln divindade, 
se deve respeitar iy cialiiieiite eiri todos os lugnrcs : qõe 
em todos os paizes se venera a residericia c10 siiprema 
poder, ou seja Moriarchia ou liel~ul>lica ; iii:ri que n e m  
por isso eiri todos se a-mravn a pciia dos tlclic.tos ahi 
commettidos. por nnõ K v c r  iriti,nqnõ (Ic offender a 
sobe'raiiia. Eisaqui conio ellc se exprirn: Tfi trfitJt 
pnesi, anche ?!é ptu liberi, si e sempre venerata /a stdp 
dei ssprento poter~ ;' ntn nott i t t  tfltt'i paesi s i  2 i nnus~  
prita la pene di dclitdi in yzresto lttogo comrnmi. 3rcandd 
ncl delitto ai fosse uti dimto iusulto a t  .wcrnnn, otlops 
kt Ik,qp r?& sta fiilere, che al/a ppma (!ti primo delittci, s t  
utijsse uriche ( j ~ c l k a  del sctotido. 1Circ se yzinla dZrett6 
i)zsz~lto noa eriste, perché ag raoare /a pena ? Tutti gW f s azi rIellá 1Cloriurchia o del n Republica rio@ sòüo ,forsi 

sede LIla seu.rairitn? I /  stio potere, simile aqa.u((lo 
delia Divini &a ; non' si dee forsi ug~tilrnente seatire ifi 
tutt'i luoghi? I n  qua2ungue luogo, che si ccn?&metdd ii 
delitto, /a sovrunita rcon nd jòrsi nlgualmonte o em 9 
Na6 sigo nisto inteirarneqte n opiniaó do &anu 
gieri, que respeito ainda mesmo quando parece des- 
vairar-se da sáa pliilosophia. O lugar do delicto e a 
pessoa contra quem se corntiiette, deve entrar em 
conta para a iinputaqaa das acçoens. O q u e  furta ao 
pobre commette maior delicto do que aquelle que 
Surta ao rico. Os ricos Neracios na6 cont&, ma$ 
pesa6 o dinheiro : menos mal se segue ao publico, se se 
roubar a estes todo o seu cabedat, do que do roubo 
&s irtstrunientos agrados, que o trabalhador mexe- 
nario recolhe na sua pobre cabana e que fewm toda & 
sua subsisteneia e a da republica. O fu r to  feito a0 
p b r e  ou ao rico deve entrar em consideraçaõ ná 
diceosina das leiri para a irnputaqaa e imposiS.6 dJ 
penas : o sexo, a idade, e a condiga6 das ye~-@sdew 
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eutrar em coiita em toda a legislaçaó justa e humana 
Deixo aos theologos a intelligencia do Deutoroooniie 
cap. 13, vers. 15. E1 Rei D. Diniz em 1340 mandou,. 
que se cortasse o dedo pollegar aquelle que sacasse 
arma na corte ou uma legoa em redor, pelo unico facto 
do arrancarnento d'aima, ainda mesmo que com e lk  
na6 ferisse, e que se ferisse, lhe cortassema a niaõ. 
Esta lei justamente~foi derogada por E1 Rei D. Joaó I. 
que mandou se na6 praticasse mais a pena do corta- 
merito do dedo ollegar, augmentando as penas pecu- 
niarias, que se ac 7 iaw6 estabelecidas nas ordenagoena, 
direito couiiniirn, foraes e costumes antigos das terras, 
nas quaes o fisco tambem tinha a mellior empola, Ord. 
Aff. liv. v., tit. 33, 5 1,s) 5 .  Temos outra lei d'El Rei 
D. Diniz de 7 de Junlio de 1353, na qual se mandou 
que aos blasfemos se coFtasse a liiigoa pelo pescoço e 
que fossem queimados : o mesmo se acha, pouco liiaia 
ou menos, na Partida 7, tit. Q8, liv. IV. E1 Rei D. 
Affonso V. temperando, como elle diz, a pena desta lei 
e revogando-a, na6 em todo, como era justo, mandou 
que os. blasfernos fossem aqoutados ao pé do pelou- 
iinho, e que em quanto se executava esta pena lhe 
mettessem pela lingoa uina agulha albardeiia, Ord. 
Aff. liv. v., tit. 99, $ 1, tit. 34 pr. 4 penaestabelecida 
por E1 Rei D. Diniz contra os blasfemos, alem de na6 
ser ropoicionada ao delicto, 116 contraria á iazaG, e 
ten i' e mais ajlesnaturar e infamar o homem e a crer- 
citar a vingança do que ao castigo por crime de opi- 
niaó : porque se o crucificado o naó consenti0 a Yedro, 
como pode a beneficio do mesmo cri~cificado (que h6 
impasiivel, e naõ necessita das nossas vinganpas, nem 
pode ser injuriado ou doestado) exercitar-se esta pena ? 
Matt. cap. 26, vers. 53, Diceosina cit. tom. I., pag. 
133, cap. 6 , s  34 31, 32, 33, 34, tom. II.,  lib. I., cap. 
20, § 95. 26, Puttmann. cit. Prolus. 12, cap. 5, Bri~ot  
de Walvi l  Bibl. Philos. ed. 1782, torii. I., *pag. 213, 

5 5, 6. Acha-se quasi a mesma pena contra os blak 
emos na lei 4, part. 7, tit. 28. A ordena aó Ma- 

noelina, liv. v., tit. 10, § 6, determina pena 2 e morte 
contra o escravo, que ferir seu senhor, e contra o que 
o tnatar pena de atenazado, e maós decepadas alem da 
y n a  de ruorte; e pelo simples facto de arrancamento 
d arma, peria de aqoutes com baraço e pregaõ, ema6 
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wtadn.  Ta6 barbaramente se tratavaó os escrar& 

ue se na6 reputavaó Iiom4ns! Contra o filho que 
?&O *eu pai ou mái com tenqaó de os matar, ainda 
que morte se na6 siga, na OrdetiapG actual, Iiv. v. 
tit. 41, § 1, se estabelece pena de rnorte. A teagaó 
com que se commettem os crimes, hé mui di&cultosa 
de conhecer, por ser um acto interno isento das leis, 
as uaes na5 devem castigar pensamentos. A pem 'i esta elecida por direito Romano coiitra os parricidd 
na liv. HX. de Leg. Pomp. dt Pnrr. e rio 5 6, Inst. <de 
P21b.l. Jasd. na6 estk em uso, e 116 barbara e fçrot, 
assim como o saõ outras muitas, que se achaó na in- 
forme e indigesta collecçaí; clas supersticiosas leis ROA 
manas, aonde AS vezes iipparecein algumas leis hu- 
manas. A barbara legislaçaó Wisigothicd contra & 
parricidas h6 menos barbara do que a dos Romano5 
1. 17, tit. 5, lib. VI., Ott. Comm. Irtst. ad tit .  de Pztbl: 
Jud. § 6. A legislqaó Romana contra os filhos e 
escravos era barbara. Reputavaõ-se cousas, e naõ 
homkns. Na6 me agrada o que a este respeito diz 
Cocceio Disscrt. Proem. ad Hug. Grot. lib. vi., cap. i, 
aonde taóbem tracta da origem das cidadades, mo* 
trmdo que estas saó differentes da sociedade dos 
droens. Sobre o poder dos pais contra os filhos, a 
eobre o dispotico juizo de familia, veja-se o que s a b h  
mente diz meu sandoso Tio Inst. Jur. Crim. Lusit; 
tit. 4 5 e, Not. As nosme leis temperara6 e adoçaraó 
em parte o dispotismo dos guerreiros barbaros REL. 
manos, cujas leis saõ em grande parte militares, in- 
justas, e crueis, principalmente as feitas no tempo dos 
Imperadores. 

A ena de agontm hé vil e infamante: sobre esta 
quali cf ade de pena ' B  dissemos quanto basta no § 7. 
Os Romanos pelo f ei Porcia e Sempronia a abolira6 
inteiramente, liv. x.,dec. i. No tempo dos Imperadores 
foi outra vez admittida : as leis da Europa a tem adop- 
d o .  Numa n a p õ  ta6 honrada como a Portiiçueza 
seria bom que esta pena ou fosse inteiramente abolida, 
ou dellõ se fizesse o menor uso. As nossas leis iinpoem 
frequentes vezes ora a pena de asoutes simplesmente, 
Ma de açoutes com barago e pregaó no peloiirinho. 
A vileza desta pena cresce gradualmente ti. proporçaÓ, 
que a nobreza e dignidade do homem creoce, e app? 
recem os sentimentos da verdadeira philantropia. 



Esta, pena h6 znui frequente contrà os militares; a= 
frequentemente oa6 vohrados,  fustigados, e e r p a l L  
r w b ,  qtie Jhe fap perder o brio taó iieccasario ao m£- 
dadu. As leis aiilitaree em toda a Europa saó mais 
severas do ue h6 justo, e do que pede a nobreza mi- 
litar, Inrt. yur. CNn. LUS. tit. 5, $ 10, Not. -A,-rte 
da t'am.b#graride pena, e irrcpwavel. A oossas leis 

siga6 desta pena fazem differeiiça etitrc 
2 g b e o s .  O* ! ~ ~ g u  ~ o r c i e  1egesq.e sempra- 

riica: ! L 

"I  )ena de servida6 publica ou a oontleniiiaçaPi.oo 
traba bos publicos de galés, ir~ioas, arcenâcs, conagc- 
saó e re-cdificaqaõ ,de estradas, edificios, náos, eneaaa. 
mcnkw de rios, rotiiras de baldios ou terras, ou temas 
maniiilias, fabricas, manuf;)cturas, aceio .e linipeaa das 
cloacas, h6 capaz* encher o grande vasio das penar, 
e aquella que, correspondendo niais ao hin que se 
devem propor as leis penses, utiliza ao mesmo tempo 
P, sociedade, Destas penas se deve fhzer coms.nma 
escala proporcionada a gravidade de delicto. Na6 se 
diga que deste modo fica6 confundidos os criminosas 
com os innocentes, que trabalha6 nas mesmas obras 
por diutiçiro : porque 11; certa qualidade de s e r v e  
publicos ta; perigosos e taG nocivos L saude e vida, 
que as mesmas leis os na6 devem consentir aos mesmos 
c;d.adaais innuceiites : a ~ s t o  accresce a pcrcta da liber- 
&de, que com ouro neuhum se paga. Os Romanos 
geptwaó a condemnaçaõ in metalla pena proxima á 
morte, i. e8, de poen. Desta qualidade saó as minas 
de enxofre e obras cakareas. Os criminosos que se 
eriipregassem nas obras publicas talvez seria bom que 
trouxessem um distinctivo rótulo ou carta que desse 
u conhecer a todos o seu crime, e que llies servisse 
Gomo de Bçoute, e de vergonha : o que naó hé pequena 
pena pára os cidadaons honrados. Toda a fhqa e 
gravidade das penas estL na opiniaó do vulgo, a qual 
sempre h& niais forte e mais poderosa do que as mesmas 
leis: Geao~esi na Uiceosi~uz, tom. II. ,  liv. I., cap. 19, 
§ 20, diz o seguinte: Certe pene delle degsi Komane, (I 
cavar metalli, a1 rnqlino, a1 lavorare alle strude, rt porti, 
alle jàúbriche pu61iche, servire nelle galee, e ad abre $0- 

fiche serm'li, som ia adcuni casi e i& gravi, d e  k f o ~ c u ,  
e piíi ntili ol publico, e non in&scono &i amni *i 
cittpdiai, bc. 
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A desnaturalizaçaõ, o degredo ou desterro saõ dif- 
ferentes pelas nossas leis, e pelas Romanas, que 
guia6 entre exml e ~elegcatus assim como n6s entre 
rleanuturulizedo ou des%aturado C (lester rado ou degrn- 
dado. Pela desnsturcllizaçaõ se perdeir] todos os pri- 
vilegio~, graqas, rnerces, izenqoens, franquezas e liber- 
dades de que gozaó QS naturaes deste reino: o qiie "& 
h6 assim no degredo ou desterro. Estas difleren Bs 
naõ me porteticela, c sobre ellas vejaG-se as Inst. &k 
Critn. Lus. til. i. $ 16. A desnatnra!~~ iç;iõ hé gra\Pis: 
sima, e iama veees deve ter lugar, J'i la~l~irri  toa: IV. 
oag. $4. diz que esta pena h6 'util C. de conseqmnc;'& 
nos governos demacrkticos, aonde os cidadn6s gozb6 
de iguaes direitos, que perdem pela cfesnaturaliza a6 . 
que nos govcrtios aristocraticos, a h d e  todo o po 1 crio 
está lia rnaõ dos nsbres, h6 sómente rl ei&s prejudicial 
e na6 aos outros, q.ue nada tem que perder: que noç 
governos monarchwos hé perniciosa esta pena para 
todos e para o mesmo reino. Eu na6 juro nas palavras 
do grande Filangid, nem nas de escriptor algum. O 
@digo da raza&M prefiriwl a tudo. A desnaturati- 
2hçaó h6 grande pena em todos os governos: para 
todoe hé &e e terra que os vio nascer, ou seja monar- 
chico, arist~ocratico ou democratico o governo. O 
ostracismo h6 talvez uma pena grnvissima ainda que 
os Athenienses o reputara6 um premio. Todas as 
iiaçoens, ainda as que se reputa5 mais sabias, tem 
cousae ridicules.: o que prova qua5 desvairada Ré 
a rai,aó humana : naó h6 erro scm patrono, e dos nossos 
prcdmessores tem passado para nós muitos, que saõ 
incumveis, popqire estaó naturalizados. Mas tcrne a 
noaa  oraçaó ao lugar donde sc desviou. O degred,~ 
oti h& perpetuo ou temporario. As nossas leis naó 
guaidaraó sempre a devida proporça0 nas penas do 
degredo: muitas vezes determina6 para delicto menor . 

r im lugar pior do que aqnelle que estabelecem para 
outro delicto maior : naó guardaras proporçaõ entre o 
riielhor ou peior lugar, e entre o menor ou maior 
ctelicto : assim vem um delicto nienor a ser castigado 
mais gravemente que outro maior. Na Ordenagaó liv. 
v. cit. 14% se reputa o degredo para o Brazil maior que 
o degredo ya a Asia : aquelle que quebra o degredo 
penr o flrazif tem pena capitai, a qud naó tem aqudle 

§ 
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que quebra o tlegrcdo pnr;i a Africa e Asin, a i a +  
seja perpetuo, por se reputar este degredo menor, e 
naó suppor delicto tnõ çravc. O clegrcdo para o 
Brasil naõ pode ser por iiienos do cinco anrios, ord. liv. 
v. tit. 140. S. 1, e devc scr para 1uga.c certo, Decreto de 
18 de Janeiro de 1677, CoIl. 2. n. 8: para Asia pode 
ser o degredo para lugar incerto, 5. 2 da meam-a Ord. 
Inst. Jur. Crim. Lus. tit. sx .  S. 6. Kot.: no que 
n c1çsproporqaG critre delictos e penas. Tal era a erra $'p a 
opiniaó, que nacllielle teinpo havia das nossas coloriias! 
As nossas leis naqnclles tenebrosos tempos se accomo- 
daraó a opini:i6 colnmum, que com o andar dos temgos 
mudou e mudará, sempre em tudo, e nem a mesma 
moral será constante: nedum sermonunz stet honos ct 

rutiu v i v u ~ ,  diz Iloracio. O uso e seu capricho íem 
&ir de lei ; ~sr ta l iu fac to  pr~ibunt, 

5. 8.-Da peria de morte. 

Trataremos da pena capital, ultima a que o le  islador 
recorre para castigar os crimes. Sobre esta f orrivel 
pena se tem eetrado em duvida donde nasceo o direito 
da pena capital ou de morte, se as leis a padeui impôr, 
se hé necessaria pzra conseguir os fios da sociedade ? 
Tem sido e saõ a este respeito varias as opinoenç dos 
criminalistas. Os semidoutos, isto hé os de niediocre 
instrucgaó, querem que esta pena se 'imponha por 
delictos ainda os mais pequenos: outros dizem que 
sbnlente nos delictos mais graves: outros que nunca. 
Os semidoutos, gente indocil e intolerante saó os 
peioros, as mais perigosos e deshsmanos. Os que 
nega6 o direito de impor esta pena, dizem, q.ue se todo 
o poder civil nasce originariamente de um imaginario 
e philosopiiico contracto social, iie em parte nenhuma 
existe (Boehmero de Jur. Pub. &>riu. tii. 1, cap. 1. 
9 2 )  como poderia6 ellas consentir na c1estruic;aó de sr 
mcsrnas ? Ninguem tcm direito de se matar a si mesmo, 
logo, dizem, na6 podia transferi110 para a sociedade, 
que (segundo dizem os escriptores do direito chamado 
natusal), secompoen do direito que compete a cadaum 
no estado sclvatico, que h6 o da natureza. , Eisaclui OS 

mais fortes argumentos, a que Blably abaixo citado 
responde miiito bem. Grocio (cujas obras com ravaó 



se deprimem) lib. II., cap. BO,$. 19 recomenda a quem, 
goveriia a piedade de Sabocon rei do Egipto, que com-, 
mutoii as penas capitaes no servi90 tlau'obras publicas 
com feliz sucesso, e diz que as leis Romarias que im- 
punhaó a pena de morte fora0 pela riiaior parte muda- 
das em outros castigos : qlio et acrins dczmnatis incuro- 
retwpanitentia, et mugis ad eremplurn proficeret p a ~  
diziturnior. Henrique de Cocc. 110 comnieutario ii, 
Grocio diz que esta opiiiia; de Cirocio sempre ll>e 
parece0 conforme á razaó, e que .fdra do 'Aomicidi~ 
vlenhuinu proporçaÓ ?Lu elitre a morte e O deliclo, princi- 
palmente havendo outros modos mais graves do que a 
morte, com os quaes se possa6 punr  os delictos: 
citaiido para isto o lugar de Cesac em Salustio de lei. 
Catil. cap. 5 1 : Gravius est verberari nc necnri; et multi 
surrt, qui'nzortem ztt requiem miserorun~ çontemnunt : 
pavi ter  expavescunt ad captiüitutertz et ig?~ominios+ 
opus. E m  linguagem. f1L pena mais graz-e ser a w  
tudo, do que ser morto ; e h2 muitos q ue despresaó a morte 
como descanço dos miseracei~ ; n u s  olhaõ corrr horrorpaq  
a pena de captiweiro ou de uma obra ignominiosa. (h 
mesmo Grocio* diz no $ '7 do mesnio cap. que pura q 
mesmo improbo h t  melhor morrer que ciuel; q u a n d ~  bé 
incorrigivel. O egregio Heinecio Prael. i n  .flw 
Grot, ao $ 1% j3. citado diz: que se deve impor p e m  
de morte até pelo furto; e que a demasiada cleme0ci;sr 
degenera em crueldade. Eisaqui as suas palavrae; 
E t  omaino quidm luridaúilis est cletner~tia: sed nm I 
nunqnam clementia Jit crzcdelitus, si ita parcet gladip 
imperaas, ut inde occnsio~cem arripiant horni~ics clelitr- 
quendi : Sane si fures sriunt impera~rtem non Zaqueo 
punire, sed ud operas publicas condemnare fures, actunr 
erit de Qus subditis, &c. A administrapó da justiça 
coinmutativa e destributiva li6 a primeira obrigaça; 
de quem governa, e para isto hé que os Reis fora;> 
creados. Se os cridiiiosos n;iG forem puiiidos coino 
merecem, viviremos á maneira de peixes, o maior de- 
vorará o menor. Veja-sc o que diz o s abo  Saavedru 
Empr. xxr, que h& um thesouro, coui o qual se 
conforma a nosso ScbastiuO Cestrr de Illerrezes na sua 
obra Summa Politicu. Os pliilosoplios modernos, 
riffectando muita hunianidade, quando no fiiiido saii 
rapoms e lobos intolerantes, tein confundido tudo. Se 



os ladrods souberem da sua liumanidade, pam na5 
dizer crueldade, nenhum de nts,  como diz Heineccio 
acima citado, estará em segorança na sua pessoa e bens. 
O iliisqntropo Hobbes faz dimanar este direito de um 

oderio irresistivel. Os povos antigos ainda inesino oç 
garbcros tivera6 com poi ra  ditfrrenca as inesdnsMcas 
sobre estas penas, considerando-as como outros tantos 
sac-ificios offerccidos a divindade, a quem julgava6 

eitencer unicamente o direito da vida e da morte. 
b q u i  vem que nas leis deeemviraes se expl iya  pena 
de morte pelas palavras : Sacer esto : daqui chama&-se 
tis penas capitaes: supplicia: que ~ a l  o n r e s ~ ~ ~  què. 
t,ffertas feitas a Deos. O sentimento de Hobbes 1ié 
f,ilso e perigoso : elle confundia o poder coni o direito. 
Naó 116 o ~ o d e r  e a forsa O que deve dar o direito, inas 
sim o direito o que deve dar o poder. Ileos teiri tantos 

I 
dircitos para punir os homens coni pena capital, que 
na6 era necessario a Hobbes recorrer ao poder irre- 
sistivel, absoluto ou dispotico. O grande Marcjua de 
Beccaria, (que no seu pequeno tratadodei Delitti e delle 
Pc.?te disse mais clne todos os outros criminalistas em 
grossos volumes) iie o11 no § 28 o poder de impor 
esta pena, exceptuanc 4 o sbinente i" o caso de pertur- 
baga&, em que -urna n a p ó  procura alcançar a liber- 
dade : 2" o estreiiio de perder a liberdade para sempre. 
A fora estes dois casos na6 admitte a pena de morte : 
diz que ella hé unia guerra declarada pela naçaõ contra 
V cidadaó : quc esta pena iiaõ h6 iiecessaria nem util : 
que as leis, que a ordena&, sa6 ellas mesmas homi- 
cidas : que a historia dos teinpos 116 um mar immenso 
de erros aonde sobrenatl:ió aqui e alli algumas verdades 
nial coiiliecitlas : que na6 ha prescripçaõ contra a ver- 
dade : 91.17 a sua'voz cliegava aos Soberanos, e que 
estes proliibiiido a peria de iiiorte ficará6 acima dos 
iiiaiores conquistadores, e que seys pnciticos trofeos os 
ftiraó siiperioies aos Titos, Anioninos e Trajarios. Estes 
philosoplios modernos saó n;uito humanos : mas 
quaiido sa6 levemente ofkiidiiios, saó intolerantes, c 
querem que entaG se pratique na6 sómciite a peiia d e  
iiiorte, a de tortura, c todas rliiaiitas tciri inventado os 
torcedores da huruanidade. Contra a experiencia na6 
li& argumelito, digaó o (lue quizerern os philosophos. 
A perpeiuq da lib~rdadc, pciia pcior do que a da 
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morte, que o Marquez de Beccaria quer substiliiir & 
pena de morte, na6 h6 proporcionada, e hé mais forte 
para os nobres que para os plebeos, ainda que para 
todos gravissima e superior a morte. O philosDpho, 
assim como os Eramanes, olha para a morte com des- 
prezo e a reputa um nada, o rnaioi de todos as bens, 
a linha que poé termo a tudo, e as vezes a mcu,ura 
no mesmo estado chamado da felicidade ; e a l g w  há 

ue a persuadem com tanta veliernencia como de 
Siegesias nos diz Cicero Tusc. i., 13 3% Reau,zzi.~rfi. 
Jur. Crin. lib. I., cap. 10, 5 7, Brissot. cit. I ~ ,  
pag. 151, 5 19, Genovezi de Of. cap. 3, $ 22, $.cZc- 
sustes, cap. 3,7, 9, o que acontece pelo contrario ao i 
que naó hé phibsopho : M. Mably a% lu LeqisZution, 
tom. VIII . ,  liv. r n . ,  cap. 4, pag. 977 traz graiiaes aigu- 
mentos para rovar a o iniaó contraria a do immortal 
Marquer de $' eccuriu. jastoret des LuL Penab,  tom. I., 
p. e, cap. I, art. 1 e seg. refere todas as opinioc>s dos 
melhores criminalistas sobre este ponto, as c uaes 
refuta, e segue a negativa. Xenqzii Elrm. Jur. btirn. 
lib. II., cap. 9, pag. 190 guardou silencio s0br.e @ta 
questaó, e de* modo explicou a cousa melhor que 
nenhum dos outros. Esta grande questaó, que tanto 
importa a humanidade, deve julgar-se pelo peso das 
razoens e naõ pelo numero das epinioGs, que há para 
tudo, e que nada devem valer para o coilhecimeuto da 
verdade, se a 46, e e em toda a moral na8 reina uma 
tenebrosa noite, prevalecendo sempre os prejuizos 
rnammados com o leite, que nunca ou raras vezes se 
perdem. Faz-me grande peso a força dos argumentos 
do Marquez de Beccaria, e confesso que a pena de 
morte faz gemer a triste desventurada humanidade: 
mBs cu naó me atrevo a negar ao poder absoluto e 
supremo o direito de a impor, nem a restriqjo a ta6 
poucos casos, como alguns, nem tambem julgo que ella 

deve estender a tautos como a estendera6 as leis 
criminaes da Europa, seguindo nesta parte as leis que 
se achaó espalhadas na monstruosa e informe coLlec~aÓ 
de Justiniano, aonde vem varios monumentos de sabe- 
&ria, de ferocidade, e de fraqueza de vario6 legisla- 
dores Romanos, principalmente nos tempos da deca- 
dencia do irnperio. Esta pena se oostuma executar 
por diversos e exquisitos modos, que refere Renazzi 

H 



Elem. Jur. C r h .  lib. i ~ . ,  cap. 8 , c ~ j a  k p l e s  narra* 
m s a  hmor á humanidade. Em Purtugd passa se 
um a m o  c mais %em se executar n pena de morte, 
Quando se executa geulipte se dá pfimeiramente parte 
a El Rei se está po destricto da execusaX. Ma6 pw- 
mittc 5 humanidade do& hossos Soberatios, que se exe- 
cute estaleí-iivel pena sem elles a saberem, e a.oaasa, 

orque morre um filho seil. O mesmo se pratica em 
&&aterra, sonde se na6 executa a pena de mate ,  sem 
que o Itci tenha assignado a Sehtensa. Na6 &é ju- 
morra um cidad& sein o Rei o saber. 0;LB"esnio e, 
pratica em Alem&&, em quasi todo o Noite, e se 
praticou na Fran a. Na Russia no tempo de Isabel, 
e de Catherina f I. na6 se execatou a pena dc morre. 
Na6 sei se os crimes se augmeataraó por csta h u w i -  
dadc. 

As nossas leis faz'em 1130 da pena de morte n& mor 
parte dos delictos, ainda qae esta se na6 derive 'rla 
nístureza do mesmo --(lelicto. A pena ds -te mal 
applicada da cauiâ a'tnuitos assassinios : porque~casti- 
ganclo com o mcsmo rigor os asaass~or~e.  os ladrogs .h& 
o mesmo que dar occmiaó convidgr k ~ t h  bhim68 91 
cominetter o assassinio, julgando ser este o inodo 4ts 
oacultar melhor o seu crime, aonde nada mais vai m~ 

A existencia talvez 116 o pfimeiro %ma do K&m, sem o qual todos os outros sa6 inntcis : as Bis 
devem ter por principa.1 fim a conse'i'vac;aó da vida. 
Hé necessoirio qae haja differençn entre a p i l a  do  
assassinio e furto violento : este um dos modoa de pre- 
venir o liomicidio, e outros crimes, aos quaes se im- 
poem nas leis a pena de morte. As leis injuistas saii 
causa dos crimes e complices nos mesmos cnmes. Na 
C k ~ i ~ a  os ladroés crueis saO feitos em pedaços ; os 
eutros na6 : esta differenp ,faz que se rouba ahi, mas 
nunca se assassina : na Moscovia ou Russia, aonde a 
pena dos ladroés e assassinos hé a mesma, hb assas- 
~inios todos os dias, como diz Renazzi, Iib. rr., cap. &, 
9 8 N:t. Os ladroés tambem tem suas leis, que ob- 

arda6 invhlavelmente, ainda que vivem Q 
maneira c e peixes, dos quaes o maior devora o menor. 
8 povo se costuma pouco a pouco á dureza dab pehas, 
e comrmado elle h bandas estas Ehe ftem taato 
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rnpressac como as fortes, coma adverte a CL. lMsatee- 

auieu, l iv.  vi., cap. 1% Entre o crime do furto e 
pena capital, quanto maior e qualifica&+ que o furto 

SeJtt, ounca há propor$&. Neste caso a pro- 
porçaõ deve consistir no aumenta oli d.i-igaõ. das 
penas, as quaes sempre devem ser do mesms geeem e 
natureza, como sabiamente se diz nas Itdst. Jur. Crim. 
Lus. tit. V I ,  5 91 Not. A pena de taliaõ, o mais 
antiga de todas foi adoptada na Iegislqaó czfiiiina4. 
Esta pena naõ se deve ente& de maneira, $zie o de- 
lin ueiite seja precisamente obrigado a d r e r  o mesmo 9 ma que fez, isto h4 aGna pro alairna, O E U ~ U S  pm wdo, 
d t 7 ~  pro derde, manus pro maltu, pes pro pede, afEmfis 
pro adustione, rrulnus pro oulrtere, IYoor pro l i ~ ~ r e , - ~  
que se acha nas leis do grande Moises : porque 
sempre 116 pena proporcionada, nem se pode applicar 
aos yeccados moraes que offendein o corp ,  a homa, 
a castidade. Por pena de taliaii enteade a pena rirda 
da natureza do delicto, proporcionaxia a e  ineeme, e 
a malicia do delinquente, Uear. de &r. Dis &sacm 
ta- jur., sara. A coa. ~ i s s .  proiea ai $.+-G* 
xu., lib. v., cap. 6, 5 161, Iiein. Elem. J~sx. Nat. 
lib. II., cap. 8, § 155, Imt. Jur. Crim. Lwe.rik I, $*. 
Mas se me li& licito dizer o que entendo, esta perra 
ainda que adoptada  as leis Mosaicas, donde talvez 
passhra para as leis das 1% Taboas que Cicero 
mente prcfere á bibliotlieca de tadw 0s philosopkeo 
pareceme sempre i11.justa e despraporcionada. Mais 
sabia h6 a lei cbos Wisigodos, lib. 6, tit: 4, $ 3, nas 
palavras seguintes : Pro a i a p  vero, pugno wl edae, 
aut prcussiowe in capite prohibemzis reddei-e trtliodoncns, 

dum tali0 repeditur, aut kasio maior auá pmkttktm 
HPzgeratur. As leis dos Wisigodos naó mó taó barbara 
coino vulgarmente se diz, e talvez sejaó em parte 
rnclhores e mais sabias, do que as leis das 1.e Taboas, 
que os Romanos fora; buscar a uma nagaó estrangeira, 
ainda que emtaõ famosa pela sabedoria dos seus legis- 
ladores. Sobre a pena de taliaó veja-se o C1. Pbilippe 
Maria Renaazi, lib. ri., çap. 4, § 16. Da pena de taliaõ 
teve a lei das revinditas, que hoje na6 está em 
uso, A legislaçaó criminal se vai melhorando pouco s 
pouco ; ainda que a molestia na legislaçaó criininal h6 
chronica, na6 irremediavel. Os nossos Princiy es na6 



sai, tyrannos, saõ philosophos e sabe111 pattizar. Na 1 
Ordenaçaó, liv. 5, tit. 16 pr., Man. 6, Affons. 5, § 6 

ena de morte natural de fogo ao que fizer 
I 

moeda se poE a fa I' m, e pena de morte natural ao que a com- 
prar, vender, ou usar della, sabendo que hé falsa, e ao 
que a cercear, montando o damno a quantia de dés 
tostoés. A pena de fogo, assim como toda esta orde- 
napaó, h6 tirada á letra da 1. 9, cod. de fals. monet., e 
parece incrivel que o Imperador Constantino, chamado 
o Magno, fosse o seu autor! As penas q u ê v e ~  nas 
leis deste Imperador, quasi todas saõ ferozes como elle. 
Os reos de moeda falsa naó tem outra t e n ~ a ó  mais do 
que furtar, e somente Ihes saG applicaveis as penas do 
furto. O seu fim riai; hé offencler a Soberania, nem 
usurpar direitos rpaes. As leis positivas nunca podem 
suffocar as imprcscritiveis leis da natureza, nem mudar I 
a natureza dos delictos. A pena de trabalhar na casa 
da rnoeda com ferros aos pés, dizia um Jurisconsulto, 
que era a proporcionada ao dtrlicto. As leis tem feito 
crime de lesa-maçestade o que o naó h6, e que na6 
está no poder legal, I~ t s t .  Jur. Crinc. Lus. tit. 5, § 7. 
Pelas leis dos W ~ s i ~ o d o s  o inatndor na6 tem pena de 
morkc, nias manda-se entregar aos parentes do morto, 
para fazer delle o que qüizerem com tanto que o na6 
matem, 1. iG, 18, lib. VI., tit. S. Veja-se Cod. de 
FHumanité na palavra peine dê mort, e o Discurso de 
meu Mestre o $1. 2ntonio Ribeiro do9 Santos sobre 
a pena de morte, impresso em Lisboa em 1815, Inst. 
Jur .  Crim. Lus. tit. 1, g 15, Not. e 5 99, Brissot de 
Waruille, Biblioth. Philosoph. tom. I ,  pag. 231. Para 
se proporcionar a pena ao delicto hé necessario ter em 
considerapaó :-1". O damno da sociedade :-V. A \ 

forqa irresistivel, que obriga a delinquir, e que tira a 
liberdade e vontade, sem o que naó pode haver crime, 

i 
I 

nein delicto :-C)". O máo exemplo :-C. A liberdade 
d o  delinquente :-5". A causa publica :-V. O impeto 
dos affectos naturaes que saó superiores a todas as leis, 
e ás suas penas ainda as mais ferozes:-7". Os con- 
hecimentos do delinquente :-V. A qualidade da  
pessoa do mesmo delinquente. Veja-se Renazzi, lib. I., 
cap. 5, § 7 et  seg., lib. II. ,  cap. 4, § 8 et  se ., Inst. 
Jur. C&. Lua. tit. I., 8 6, Cicero lib. ~ i i . ,  h$. *O 
diz ; Noxia pana par esto ; ut in suo vitio quisque 
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ptectatur : vis capite : avaritia mulcta : honoris cupi&ks 
&yorninia sa~rciatur. O mesmo de Of. 1ir;-5 diz : 
Hoc spectant leges, hoc aoklnt i~icolunzen esse ciz 'zum ' COVL- 

junctionem, quam qãi dirimunt, eos morte, exilio, 
culis, damno coerceat O sagaz astuto Orador Romano 
iiaó era jurisconsulto : nu. oiaçaõ pro Murren. 13, disse 
que se o estomagasçem muito, em tres dias o veria6 
jurisconsulto! (si nlihi . . . . stoinachum moveritis, 
triduo me juiisconsultum esie profitcbor.) Os jurb- 
con~ultos Romanos, c niuito menos Cicero na6 tiveraó 
verdadeiras ideas dos delictos, e da justa proporqaó 
entre delictos e penas. Os yhilosophos modernos tem 
alambicado muito o seu espirito. Na5 há erro s a  
pat rono. As sciencias parecem prejudiciaes, O cri me 
naó deve ser impune. Seja a. pena justa e proporcio- 
nada. Dracon, legislador de Atl-ienas, cujas leis era6 
escriptas com sangue, dizia que as mais pequenas 
transgressoens lhe tinha6 parecido merecer a morte, e 
que na6 tinha podido achar castigo para as maiores: 
como diz Solon em Plutarcho : Medio tutissimi ibimus. 

D E C R E T O  

P a r a  se ordenar um tiovo Codigo. 

Tendo pelo primeiro objecto da Minha Real consi- 
deraçaõ o vigilante cuidado de que aos Meus ficis 
iiassailos se administre prompta- e inteira justiça, de 
que muito depende a felicidade dos povos : E conside- 
rando igualmente que esta senaó poderá consegiiir 
sem uina clara certeza e indubitavel iiitelligencis das 
leis, a qual hoje se (tem feito mais difficil, tanto pela 
multiplicidc~de de umas, como pela antiguidade de ou- 
tras, que a rnudança dos tempos tem feito impraticaveis : 
Sou servida ordenar se estabeleqa uma Junta, de Mi- 
nistros, que, tendo sciencia c literatura e zelo do Meu 
serviço e do bem commum dos Meus vassallos, tenha6 
a obriga~aõ de ajuntarem, ao menos uma vez>em 
cada seinana, para conferirem os meios mais proprios 
e conducentes que Ihes lembrarem para o importante 
e proveituso fim, de que os encarrego. A dita Junta 



o Visconde de Villa Nwa da Gerveirir, ineq 
Ministroe Se'cretario de Estado dos Negocios do Reino, 
e seraó"Conse1heiros nella o Doutor Jozc Ricalde Pe- 
reira de Castro, do meu Conselho e Desembasgador 
do l'a u, .a Dautor Manoel Goines Perreira Desem- 
barga 1 or dos Aggravos da Casa ria SupplicaçtaD, o 
Doutor Bartholouieu Joze Nunes Giraldes de Arldrade, 
do meu Conselho e Procrurador d;r Fazenda de Ultra- 
war, e o Doiitor Joa6 Pereira Rames de Azeredo 
Coutinho, Procurador da Corou. A Junta 
virâõ nos dias que se estabelecer que a haja os M i ~ ~ i s -  
tros, a quem encarrego o exame na6 so das tmites leis 
dispersas e extravapntee, que at6 agora se tem ob- 
servado, mas tarnbem as do corpo da O e d e n a e - h  
Reino, a qual Ordena+ió na6 bé da Minha Red intew 
çaó aw-, ~ m s t d o - m e  a boa acceitap6,wm 
queaté ao presente tem sido recebida de tdm=g,s Meus 
vassallos, e naó sendo ccmvenieiite ao meu m i q o  
obrigar aquelles &liniatros costuniados a julgar e fazer 
O seu estudo  elos awtirros codicros deste Keiw. a um 

'2 I, 

novo incthodd, ainda que mellior na opiniaó de algiins, 
certamente para aquelies maik difticultuso : e que cles- 
tribuido tudo pela fuiidaiiicn~al divisa6 dos cinco 
livros das gctuaes O r J w  oens do Reino, ou origem, 
averiguem : prinio, quaes leis se acha6 antiquadas c 

ela mudança das cousas iiiuteis para o presente e 
futuro; secundo, quaes estttt revogadas em todo o(i 
em parte : tercio, quaes saõ as que na pratica foredce 
tem softiido diversidade de opiuimns na .sua iiitdll- 
gencia, causando variedade no estilo de julgar : q u a w  

ue pela experiencia pedem reforma e innovagaó 
em as % eneficio publico: para que sendo-me tudo pre- 
sente, Eu determine e estabelega o que deva c o n s t i t k  
se no novo eodigo. A este fim sou outro si servida 
encarregar, pelo que respeita a por em ordem, com+ 
pilar, e examinar o que deve entrar no livro prinieiro, 
ao Doiitor Luiz Estanislaó da Silva Lobo Desembar+ 

d o r  dos Agçravos dc Casa <Ia Supplieagaõ: para o 
Evro regundo n U. Jon6 Teixeira de Carvalho, Bispo 
Eleito de Faro, do Meti Conselliu, e ao Doutor Esta- 
nisláo da Cunl-ia Coellio : >ara o livro terceiro aos I Doutores Marcelino Xavier c a Fonseca Pinto, U s e m -  
bargadoi da Casa da S~ipplieac;nõ, e Bruno M a u 4  



monte ir^, Désemhargador da Relaça~  e Casa do 
I'orto : para o livro quarto até o tit. 79 ao Dewmbar- 

ador Duarte Alexandre Holbeche, Desembargador 
konorario da  mesma Relaçaí> e Casa cio Porto e Lente 
substituto das duas Cadeiras Analiticas da Faculdade 
dc Leis na Universidade de Coinibra ; para o que lié 
necessario estabelecer e definir sobre os direitos iiier- 
canti8, navegaqaó, cambio, seguro, avarias, e para O 

mais, que respeita Q naiitica, e ao conimercio, que 
deve entrar no mesmo livro, a Diogo de Carvalho e 
Lucena: e para o resto do dito livro, que trata d e  
testamentos, successoens, morgados, e tutelas ao Dou- 
tor Luiz Rebello Quintella, Juiz dos Feitos da Coroa 
e Fazenda : para o livro quinto ao Doutor Rfanoel 
Joze da Gama e Oliveira, do meu Conselho e Depu- 
tado da Mesa da Conscieiicia e Ordens, e ao Doutor 
Jose dc Vasconcellos e Sousa, Desembargador dos 
Aggravos da Casa da Supplicaçaó. Todos os sobre 
ditos apresentara6 o que successivamente forem escre- 
vendo e dissertando nas coiiferencias que haó de fazer, 
trabalhando debaixo da inspecqaó e inethodo, que o 
~eferido Presirlente Ilies prescrever cfe sorte, que todos 
tenliaó prezente a obra toda, para evitar re~etiqoens ou 
antinomias. E sobre o que se M e  cmsultar, e 'EU 
For servida resolver c ordenar, se irá coiiipoi~do o Ço- 
digo. E entendendo a Junta ser preciso fazerem-se 
alguns exames na Torre do Tombo e mais Archivos, 
Tribunaes, Corporaçoens, Cainarns, e Coinarcas, Mo 
fará presente, pata que eu para este effeito manda 
expedir, as ordens necessarias. E a todos hei por 
muito recommendnda esta importantissima obra, na 
qual se eiilpregaó unicainente com o prestimo, diligen- 
cia, e satisfacga6, de que ella depende, e Eu delles 
confio. O Visconde de Villa Nova da Cerveira o 
tenho assim enteirdiclo, e faça executar. Palacio de 
Nossa Senhora da Ajuda em 31 de Marqo de 1778. 
Com a Rubrica de Sua Magestade. Registado no 
Ziv. XIX. dos Decretos a follias 5 i ver% 

0 s  nomeados no Dedreto acima nada fizeraó. Em 
Qg de Margo de 1783 foi ctianiado da Universidade de 
Coimbra para esta obra Pascoal Jozo de Meib. Este 
concluio . na6 ensaios, r n q  um verdadeiro Codigo de 



Direito Publico, e Criminal Yortu uez, o qual foi 
mandado rever por Decreto de 3 de %evreiro de Ii89,  
o que ategora ainda senaó fez. O Decreto para a 
revisaó h6 o seguinte. 

D E C R E T O .  

Sendo-me presente, que os ensaios do Codigo, quanta 
ao Direito Publico, ao Criminal, e ao Testamentario, 
se acha6 completou, sou servida ordenar, que se pro- 
ceda sem perda de tempo ii revisaó, exame, e censura 
com reflexaõ, prudencia, e zelo, que a importancia e 
gravidade de um tal objecto por si mesmo está exi- 

indo. Dever& principiar o exanie pela parte do 
Bireito Publico, e para esta num80 para Censores ao 
Doutor J oze Joaquim Vieira Godinho, Francisoo 
Xavier de Vasco~icellos, Antonio Ribeiro dos Smtos, 
e Francisco Pires de Carvalho: E por quanto o Des- 
embargador Joaõ Pereira Ramos de Azerecio Coutinho, 
do meu Conselho, Desembargador do Pa  o, e Procu- 
rador da Coroa, assim em razaó do seu o 6 cio e priw 
cipalmente pelas luzes claras e su eiiores, que tem I' nestas materias, as quaes elle com ze o, e discriçaó, d e  
pois de scr o primeiro, que riestes teinpos as cultivou, 
toi tambem o primeiro que procurou influillas e derra- 
mallas : Hei por bein que assista, e dirija as coafereu- 
cias dos sobreditos Magistrados, sempre que para ellas 
for avisado pelo Presidente. Attendendo 6 importa* 
cia deste grande negocio, e para que os Ministros 
delle encarregados empreguem rielle tados os seus 
cuidados sem interrupçaõ : ordeno que os Censores 
~iomeados, em quanto Eu O houver por bem, se hajaó 
I I O ~  desoccupados de todos os empregos e lu'gares, em 
que me servem, vencendo porem todos os emolumentos 
delles, como se servissem. Ilepois da primeira con- 
ferencia sobre algum ou alguns titulos se passará a 
nl>provaqaó final na conferencia superior, a que 
],reside o Visconde, meu Mordomo Mor, e na sua 
falta Jose de Seabra da Silva, meu Ministro e Secre- 
tario de Estado dos Negocios do Reino, onde rcpe- 
tira6 e sustentaraó os seus votos os ditos primeiros e 
princi aes Censores : depois delles os Doutores Jose 
Hical i e Pereira de Castro, do meu Conselho, Desem- 



do meu Con- 

averiguaçat e intelliprncia do que elle traba1"b.a; 
para poder como bem instruido na materia defen L. 

interpretar, ou modificar as suas proposiçoens. 6 
resultado desta superior contkrcncia sobre cada um dos 
artigos conferidos segundo-se vencer sera langado por 
escripto brevc e resuiriido, ou decisivamente, ou para 
me ser presente, segundo parecer. E como para fazer 
este resunio se faz indespcnsavel uma pessoa habil, 
intelligente, e de confianga, noineo com o titulo de 
Secretario do-Codigo o Doutor Tliomaz Joze Ferreira 
da Veiga, que poderá com as suas roflexoens auxiliar 
o exame e censura : devendo todos ter entendido que 
pela propriu reputa~aó, pela conííansa, que nelles tcn tio 
depositado, saó obrigados a proceder c0111 a gravidade 
e circuiispec<;aG ue pede uma taó importante obra 

9 2  considerando-a nao como obra de um, nem de todos, 
mas como minha, e que 1ia.de ser promulgada em meu 
nome, para regular e manter ein j u s t i p  aos meus heis 
vassallos. Salvaterra de Magos em 3 de Fevereiro de 
1789. Com a Rubrica de Sua Magestade. 

O Autor da parte offerecida a censura foi Pascoal 
Jose de Mello, ainda que delle se naó faz menqaó (era 
eiita; Secretario e Ministro de Estado dos Negpcios do 
Rcino Jose de Scabra da Silva). Havia'mais para a 
:ensura alguns titulos pertencentes ao direito testa- 
mentario, feitos por Duarte Alexandre Holbeche 
(morto muito antes do Decreto da revisaõ acima) 
cluc wais se devia0 reputar uns comrnenteirios ao 

I 



58 S O B R E  O S  D E L I C T O S  E P E N A S .  

direito Romano, do que uni codigo de Leis patrias. 
Veja-se o que dissemos ria Panegyi. Iiistor. Pusc. ./os. 
Hell. Do merecimeuto da obra do Codigo de L)i i (  ito 
Publico, e Criminal, ardeiiado por l'ascoal Jose de 
Mdlo, se podc julgar pelas suas obras iiiipressas, hoje 
classicas, por ordem cio Principe Regente N .  b. para 
ensino da Mocidade Portugueza. Scripta (diz o Sal- 
inonemse) placer~t a morte fere, hc. 

- -- 
Lopdm;-Impreuo por T. C. Hracard. na Onicina Portiigurrn, Peterborougl.court, Flmt r i r w .  



ERRATAS. 

i'ag. 
Y nunca fei trqado, I, nunca foi tratado. 
5 os leis. 1. as leis. 
6 con@rista, 1. contrista. 
8 laborioso o indicc, I. laborioso indice. 
9 cin vogar, I. em voga. 

10 ~)crticiildr, I. particular. 
16 .\ganil, I. rlrgaiiil. 
22 iinportas, I. impostas. 
23 occui)Jiitar, I. occupantur. 
21. trni voniiiietidns, L tem commetido. 
21; c~onitriiiriiyaõ, L comn~unicaó. 
28 a tutela, I. e tutcla. 
30 no amo, 1. no a n w .  
48 chegava aos Soberanos, 1. chegará aos Soberaiioa: 
50 e 51 tanto mpressaõ, 1. tanta impreesaó. 
,5l Montesailieu, I. Montesquieu. 
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