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Senlwrct, 

Cada dia que passct appr·oxima Vossa llfctgestÇtde ao 
thr·o1w do BrYtsil. 

E os gover·rws q~te se succedem lw t'f·eze annos neste 
zxáz, ajflr ·mando com ct bocca. a. solidez da republica, estão 
cavando com ct suct iniquidade a ruina dellct e por· se~ts 

actos ct:ffir•rJzarn que ella está cctda dia mais vacillante, 
JJor·q~te cada dia se ctllwia do sentimento rwcioncd. 

l'odos os rumores nctt~waes de ~tm povo hoje infeliz, 
mtt?'O?Yt cum~tlado de pr·o~per·idades, são lançados ci contct 
dos morwr·dtistas. _]!; a falada rebellião, q'ue ab1·iu azo a 
este modestíssimo t?Ytballw, tomou o vulto que os plwntas11tas 
noct~tr"?WS assumem nas imaginações doentias ; entretanto 
outra coisct não f oi sinão un~ c?às brados de angustia 
dentr·e os muitos q~te se deszJr·ende?n incoer·civeis do seio 
das multidões oppr·imidas. 

A Republica Bmzileim fez par·a si ~tma mentirct con-
vencional que não cessa 'de assoalltar:- que a monarchia 
no Brasil é impossível de ser restaurada! Como se a 
auctor·idade dct Historia Jntdesse tambern ser modificada ao 
sabor· das conveniencias das pequenas facções vencedor·as ! 

Que tem sido a vidct do gover·rw brazileir·o desde o le-
vante de 15 de Novemb1·o '? Nada mais du que um medo 
2Jerenne, j~tsto castigo antecipado dos cr·inzes q~te se r:om-
mr;ttem d SlVt sombr·ct. 



Vessa Magestadc, cuJo alto JJCttriotismo se tem ajinado 
na esclwla dct adve1·sa fo?·tuna, cujas vi1·tudcs dict po?" dia 
se eng?"Ctndecem nos exemplos de JEsus CHRISTo, digne-se 
ar:collte'l' o que padecemos, os 'l'eos do )J?'Occsso de 1·ebellião, 
como um preito de amm· d dynastict de Bragança. 

A Vossa J11agestade hnpe1·ial, com o mais JJrofundo 
?'eSJJeito e constante lealdade, dedicct este modestíssimo tm-
ballw 

o fiel subd'ito 
RAPHAEL CORlWA DA SILVA 

Seio Paulo, De;embTO de 1902 



A seus comJJanlteiros de 'jJ?·ocesso, mt DENUNCIADOS, ou 
PRESOS Olt PERSEGUIDOS JJ01' motiVO ele um C1'ime, q~te dei-
XOU de existir· depois de p1·omulgada a Constituição da 
Republica, 

ojfe1·ece 
Ü AUCTOR 





DA MENAGEM E DA LESA-MAJESTADE 

NOTA PRELIMINAR 

Para clarear o assumpto, que me proponho tractar, 
direi ao leitor umas breves considerações, que concer-
nem ao caso das pessoas envolvidas na materia, que 
aqui se versa. 

E' de saber que, pelos acontecimentos políticos de 
Agosto ultimo, fomos honrados com denuncia de rebel-
des ou conspiradores. Nesse crime de rebellião contra 
o governo, a denuncia publica envolveu cento e alguns 
1w1nes, a mor parte delles nomes de peso e de valor ; e, 
por favor da fortuna ou boa vontade da policia, os nomes · 
de PENNAFORTE MENDES e RAPHAEL CoRREA foram apon-
tados como chefe.s da revolta. 

Escusado é dizer que a justiça publica não provou 
o que affirmou. Entretanto, expedidos a esmo e ás resmas 
mandados de prisão preventiva, amigos entenderam que 
eu me devia asylar. Fiz isso. Que gratidão estou deven-
do, e deverei eterna, ao meu asylador, só Deus sabe. Reve-
lar-lhe o nome seria uma vulgaridade sem outro resulta-
do que ferir os melindres de uma sacni.tissima amizade. 
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Desse asylo, pois, e após a soltura por habeas-CO?J?US 
de todos os presos politicos, occupei-me de mim e dirigi 
ao juiz da culpa uma petição de menagem, protestan-
do defender os direitos de uma classe, antes que propria-
mente ventilar no debate j 11diciario os commodos de 
minha pessoa. 

Essa petição mereceu da benevolencia dos enten-
didos alguns encomios e do juiz da causa um indeferi-
mento formal, que ao diante veremos. 

Como tractei a menagem com certa latitude, toma-
ram interesse alguns collegas e amigos de ver a peti-
ção reproduzida nas Revistas de Direito . 

E, como coube ao meu amigo Dr. Pedro Lessa di-
rigir este anno a Revista da Faculdade, desejou que a ma-
teria tivesse assento neste livro, não já na primeira forma 
de petição, mas modificada ou adaptada em dissertação. 
Eis, pois, a razão porque apparece aqui awwnagem e a lesa 
majestade: a substancia e q u as i toda a forma são aquil-
lo mesmo que os jornaes ja publicaram. 

---------·---------



DA MENAGEM 

Ter por pnsao sua casa ou sua cidade é a inda di-
reito vigente. Não se diga que a Ordenação, Livro V, 
titulo HO e os posteriores alvarás estão, quanto a isso, 
derogados; pois a unica parte clerogada é a que se re-
fere aos fidalgos de solar, ou assentados nos livros de 
nobreza, aos cavalleiros fidalgos ou confirmados, e aos 
cavalleiros das ordens militares, visto que só estes fun-
davam seus privilegias em nascimento, fóros de nobreza, 
ordens honorificas . • O art. 70],, § OJ,, ela Constituição da 
Republica, diz : 

«A Republlca não aclm:ltte privilegio ele nascimento, 
desconhece os fóros de nobreza e extingue as ordens 
honorificas existentes e todas as suas prerogativas e 
regalias, bem como os titulas nohiliarchicos e de Conselho.» 

A Constituição da Republica supprimio umas classes 
rle cidadãos que gozavam de umas tantas prerogativas. 
Ora, é claro que, não existindo mais os sujeitos em quem 
essas regalias se radicavam, ellas desvaneceram. 

Não foi tanto que se houvesse revogado, em parte, 
a Ordenação, mas foi propriamente que desappareceu 
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uma porção daquelles sujeitos, para quem dieta Orde-
nação legislava. 

Como quer que se encare pela theoria o nosso as-
sumpto, na pratica é verdade que o citado texto da Cons-
tituição nada diz relativamente aos officiaes ni.ilitar·es, 
aos desembargadores, aos doctores em leis, em canones, 
ou medicina, e, portanto, está claríssima a intenção de 
manter em vigor a Ordenação, na parte qúe não foi 
attingida pela disposição constitucional. 

É principio corrente de hermeneutica q .. ue, referindo-
se a lei nova a uma enumeração contida na lei antiga, 
quiz abranger a parte que enumerou e ·não a parte que 
deixou de enumerar. 

Afim, porêm, de dar a esta materia uma explanação 
que esteja na altura do assumpto, pondo ao lado a pe-
quenez pessoal do réo, que foi occasião e motivo desta 
indagação j uridica, pede o auctor venia para discorrer 
sobre o caso, encarando a mater.ia no que concerne ao 
simples advogado, no que toca aos cloctores e no que 
interessa aos professores ou lentes. 

I 

Dissemos já que o texto da Constituição republicana 
em nada obsta a vigencia da Ordenação, Livro V, titulo 
120. Dizemos agora que não conhecemos texto algum, 
nem tão pouco algum jurisconsulto, que auctorise affir-
mar que as regalias ou prerogativas das profissões scien-
tificas foram perimidas pela Constituição do Imperio. 

Neste àssumpto, como em quasi todos os institutos 
da vida jurídica, o Direito Regio descendeu do Direito 
Commum ou Romano. 

Pelo Direito Regio, a nobreza, pode-se affirmar, pro-
vinha de quatro fontes : sciencia, milicia, emprego e pr-i-
vileg'i,o propriamente dicto . 
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A ultima era emanada da graça ou favor do príncipe, 
ou então herdada, mas as outras eram conquistadas ou 
adquiridas. Nos aqui só versaremos as questões que dis-
serem com a nobreza emanada da sciencia. 

A Constituição do Imperio, art. 179, § XVI, assim 
dispõe; 

«Ficam abolidos todos os privilegias que não forem 
essencial e inteiramente ligados aos cargos por utilidade 
publica.» 

A expressão p1·ivüegios aqui é tomada na significa-
ção de imnt~midades, ou P're·rogativas, conforme se pode 
ver, por exemplo, nas annotações de RoDRIGUES, Cons-
tit~tiçclo Analysada por um jurisconsulto, edição de 1863, 
Laemmert, Rio de Janeiro. 

Nem pode haver quem duvide ser esse o sentido da 
Constituiç.ão Imperial. · 

Quem duvidasse veria claro qual foi a significação 
em que usou aquella palavra o legislador constituinte, 
lendo o § 48 de CoELHO DA RocHA, na sua monumental 
obra - Dü·eito Oivil: chamam-se privilegias os direitos 
especiaes que as leis concedem em favor de certas pes-
soas ou causas, como excepção ou dispensa da lei geral. 

Visivelmente, essa significação se liga e, de certo 
modo, se contrapõe a outra, na qual a palavra privi-
legio propriamente· dieta é o direito estabelecido em p.rol 
de uma só pessoa, como o dos novos inventos. E tão a 
pello vem aqui estas considerações que, a este mesmo 
proposito, cita CoELHO DA RocHA a ConstituiçcZo Portu-
g~~eza, art. 145, § 15, onde se dispõe, em relação a pri-
vilegias, a mesma doctrina, pelas mesmas palavras que 
a Constituição do Imperio. 

II 

Cargos, que são~ 
Os nossos antepassados, elaborando a Constituição 

de 18'24, haviam de necessariamente usar as expressões em 
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voga. A palavra cargo, como em geral todas as palavras 
em todos os idiomas, não tem uma só, mas varias 
significações. 

Oiçamos PEREIRA E SouzA, dos mais auctorisados 
jurisconsultos. 

«No uso e phrase ordinaria, cargo confunde-se com 
otficio. DiJferem em que o nome de cargo se dá propria-
mente ás funcções publicas ou particulares, que sempre 
se reputaram onerosas, como curatelas, tutelas, empre-
gos de policia e municipaes, etc., etc. 

«As leis romanas lhes chamavam 1nunera pu,bUca 
quaS'i one1·a. 

«Os otfic'ios e tlignidacles, pelo contrar io, eram desi-
gnados pela palavra honores, e differem dos ca-rgos em 
attribuirem ás pessoas nelles providas uma porção do 
poder publico, a que está annexa uma certa honra, 
privilegias de grau, preeminencia, pompa exterior ou 
cousa semelhante.>> DiccionaTio Ju1'idico, verbo ca1·go. 

Ve-se pois, que, no entender desse notavel jurista, 
a palavra ca1·go é mais lata que otfic'io ou dignidade. 
Podemos dizer que cargo é genero de investidura, e 
otficio ou dignida,de é especie. 

Quer consideremos de um, quer de outro modo, 
havemos de asseverar á luz da razão que as investi-
dm·as conquistadas pelos advogados, pelos doctores e 
pelos professores ou lentes, são ca1·gos. 

Não devendo nós, porem, dar um só passo neste 
pouco trilhado terreno sem roborar nossas affirmações 
com a auctoridade dos mestres, citemos por primeiro 
a JoÃo CARVALHO, em sua obra latina, Ad. Oap. Ray-
naldus, parte 1.", n. '264 e seguintes, onde, ampla-
mente dissertando da nobreza grangeada pela sciencia, 
fala do advogado, lente ou medico, chamando-lhes a 
profissão mum~s, otfici~~1n, dignitas, honoT. 

O mesmo modo de comprehender o caso tem 
PHEBO, no seu repertorio de Decisões e A-n~stos, a cada 
passo. 
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Ahi temos dilucidada a significação dos vocabulos 
pr·iv,ilegios e cargos : desçamos a tratar das tres classes 
de pessoas que fazem ao noss~ intento, e seja primeira 
a classe dos advogados. 

IIJ 

Advogados. Que a sciencia é só por si a mais alta 
nobreza que ainda houve, só ignoram os mais rustlcos 
ignorantes. 

O citado CARVALHO, na citada obra, faz uma larga 
dissertação, rica de erudição, sobre o merito elo homem 
scientista. Invoca em seu prol textos elo Eccles'iastes, elos 
ProverMos, ele AmsTOTELES, ele SENECA, e innumeros elo 
Direito Rornano, nos quaes se fazem as mais exaltarlas 
allusões aos homens ele sciencia pelo esplendor, cligni-
clacle c beneficios que trazem ;t Rep ubliea. 

U LPfANO, diz elle, foi tratado e havido por nobilis-
simo, por causa ele sua jurispericia; os lettraclos em 
geral são reputados estrellas do nrmamento; a. nobreza 
verdadeira é a que outorga a sciencia, preferível a do 
::;angue e ela fortuna. E, no meio das mais variadas 
citações de escriptores de varios tempos e paizes, ex-
tende-se o citado escriptor sobre o merito dos advo-
gados e sobre a sua necessidade na ordem elo mundo, 
fazendo especial menção elos textos do Codigo, De Aclv. 
cliv. jttd., em que são os advogados EQUIPARADOS AOS 
MILITAREs com os mais subidos encarecimentos. 

Do Direito Regio consigna PHEBO, em sua retroci-
tada obra, innumeros julgados em que aos advogados 
se extende a prerogativa de menagem, ainda que sejam 
graduados em Licenciados ou Bachareis. PRKBO, A1·esto 
- LVIII, vol, I. E acc.Í'escenta este jurisconsulto que tal 
maneira de julgar, ampliando a palavra doctm·es a com-
prehender os advogados, observa-se inviolavelmente -
iwviolabiliter observatu1·. 
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IV 

Doctores. Estes estão comprehendidos expressamente 
na Ord., Liv, V. . tiL 1~0. E se entendem não só. os 
graduados em canones ou direito civil, como os que o 
forem em theologia. E' de notar que os simples sacer-
dotes são reputados nobres para gozarem das vantagens 
ou prerogativas da nobreza, bem que não tenham uma 
das graduações das lettras profanas ou sagradas. PHEBo, 
obra citada, assim o traz j ulgaclo. Aresto, 181, vol. II. 
E cita textos dos commentadores, em que o sacerdote 
é EQUIPAHADO AO SOLDADO. 

Nem de outro modo se devia reputar uma classe 
desta sorte respeitavel, maxime em paiz em que a crença 
catholica era ele toda nação, e n'uma epocha em que ao 
clero pertenciam notabilidades, que adornavam as ca-
deiras das academias. 

v 
P1·o{essores. Os privilegias da nobreza, diz o citado 

CARVALHO se extendem aos professores, quer se trate 
dos ]entes das Univers idades, quer se tnüe . dos mes-
tres de artes. Esta expressão de sabor antigo não cor-
responde ao conceito moderno da palavra ar-tes. Os 
nossos maiores chamavam mestres d'arte aos professo-
res dos cursos de lettras, como eram a Grammatica, a 
Rhetorica, a Philosophia, a Geometria. CARVALHO, ob. ciL, 
n. 'l183 e seg.; PHE.BO, dec. 161, ns. 11 e 1~, vol. II. 

VI 

Ca-rgos p~~bUcos. Comquanto a investidura scientifica 
ou profissional que conquistam os advogados, doctores 
e professores seja mais de vantagem individual, não ha 
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negar as vantagens publicas que frue a sociedade dos 
serviços daquellas pessoas. 

Dest'arte pode-se dizer que exercitam tambem func-
ções publicas, bem que não sejam funccionarios publl-
cos no rigoroso sentido do Direito Administrativo. 

Os advogados estão por officio obrigados a defender 
clientes no civil e no crime. 

Os juizes podem-n'os compellir a assistir com seu 
patrocínio, não só aos menores, senão tambem aos mi-
seraveis, tanto no fôro civil, como no fôro criminal; 
sendo, aliás, certo que no fôro criminal, para ·serem 
compellidos a defender, basta o simples facto de appa-
recer o reo a julgamento desacompanhado de patrono, 
nada importando si é ou não pessoa miseravel. 

O juramento, formalidade solemne que hoje empal-
lidece em compro;rnisso, o juramento que prestam os ba-
clmreis e doctores na occasião da investidura, bem affir-
ma a funcção publica nobilissima a que são convidados 
pela lei, a qual com antecipação e encarecimento im-
plora o patrocínio delles em prol das viuvas e dos or-
phams. 

Os doctores em medicina, quer na sua arte cirurgica, 
ou pharmaceutica, quer na prestantissima sciencia de 
penetrar em os seios reconditos do corpo doente e co-
nhecer tambem os muitos segredos d'alma, bem mere-
cem as palavras de respeitoso amor com que as sagra-
das Lettras aconselham a doente humanidade : Hono,ra 
1nedicwm propter infi1"mitate1n. E' comezinha a obriga-
ção, que todos sabemos, imposta aos inedicos · pelas 
leis de policia e de pro.cesso, para que acudam aos 
corpos de clelicto, ás autopsias, aos exames de sanidade, 
a mil pequenas necessidades, ordinariamente subitas e 
inadiaveis, ele modo que infinitos e inapreciaveis servi-
ços são prestados em puro proveito da ordem e bem 
publicos. 

As enfermidades são tão impossíveis de extinguir 
como as contendas dos interesses. 
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Naquellas, mais se vê a fatalidade da natureza ir-
responsavel; nestas: mais se percebe o influxo da liber-
dade. 

É certo, porem, que a fatalidade cega e a liberdade 
avisada, ambas no exercicio de suas forças ele incoerci-
vel expansão, reclamam e hã.o de reclamar, sem possi-
vel cletença, a intervenção dos homens superiores á 
massa commum, para dirigirem seus negocias, ou para 
proverem á s ua saude. · 

Estas duas classe!:? ele pessoas, mais os professores, 
são alicerces da civilisação. O bem publico, como tira 
proveito dos advogados e elos medicas, tira .das licções 
elos lentes um elos mais salutares beneficios. 

Ainda qmmdo elles não sejam publicas funccio11arios, 
a nobillssima profissão de educar e illu strar a moci-
dade torna-o~:; benerneritos entre todos os povos cultos. 
Quando são empregados p Llblicos, propriamente clictos, 
quae:-;que:r prerogativas qu e exornem o cargo · que exer·· 
citam , redundam em h1stre para a propria sociedade. 

Eis, portanto, que, si os professores ou lentes, no 
rigor ele nossa organisação a.clministrava ou governa-
mental, são hom ens investidos ele caroo publ·ico, os 
advogados e doctores tambem exercem os seus cargos, 
praticando nelles certas funcções publicas. 

VII 

Ut-ilidade p~~blica. O privi~egio ou prerogativa da 
menagem é um bem publico ~ 

A menagem é uma utilidade estatuída para bem 
particular tão somente ~ Ou liga-se aos cargos de advo-
gados, cloctores ou lentes, por utilidade publica~ 

A todas estas perguntas, respondemos em breves 
ponderações. Não ha duvidar que a menagem foi ins-
titui da como sendo ele publica utilidade. · 
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Assim a consideraram os povos cultos, assim falla 
nos textos dos nossos tratados de Çlireito a sabedoria 
dos antepassados. 

A menagem foi ex cogitada e havida como um poder 
coercivo que não desdoira os accusados e de proposito 
pilra não desdoirar nem molestar as pessoas gradas. 

Tal instituto, si tinha em si, como tem, reaes van-
tagens para os indivíduos, foi caracterisado como privi-
legio em prol do bem geral da sociedade. 

PHEBO, Decis. 48 vol. II, expõe com a r.ostumada 
clareza esta materia, trazendo a publico um julgado da 
Supplicação. 

Um certo varão nobre, de nome Francisco Paes, re-
nunciou ás mãos de um credor o privilegio de sua nobreza 
para o effeito de poder ser encarcerado, si não pagasse a 
tempo e hora o mutuo que havia contrahido. 

Levado o caso á Supplicação, decidia que tal pri-
vilegio ninguem podia renunciar, que não era valida a 
renuncia. 

E diz o texto: «Porque o privilegio, 
concedido a respeito de uma qualidade 
inherente éi pessoa e por contemplação a 
uma classe, não é licito renunciar». 

E mais adiante frisa o caso de um advogado que, 
não estando sujeito ao carcere pela investidura de no-
bre, a que foi levantado pelo seu cargo scientifico, si 
renunciar ao officio de advogar para valer como renun-
cia da nobreza, não tenha validade este acto. Mais fri-
zante si quizermos, depara-se um trecho elo jurisconsulto 
BENEDICTO EGYDIO, no tratado latino Dos Advogados, 
cap. 4, onde se leem entre vasta materia proveitosa, estas 
palavras que ferem ao nosso ponto: «Não podem os ad-
vogados renuneiar ao direito de não ser encarcerados, 
porque tal privilegio não foi concedido aos advogados 
em proveito particular, mas por causa ela dignidade elas 
lettras e profissão litteraria, a qual pelo carcere ficaria 
melindrada», 

2 
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No conceito dos jurisconsultos nada obsta á doe-
trina supra-expoi;?ta ii.quella conhecida e vulgaríssima 
regra de q~~em que-r pode 1•enuncia-r ao se~~ p1•ivilegio. 
Esta regra padece limitação, observa PHEBO, e é quando 
o privilegio foi instituído in favonm public~~m, isto é, 
em bem e utilidade publica. 

«E, na verdade, quando em alguma 
·disposição legal concorrem ao mesmo tem-. 
po o favor ou preceito publico e o privado, 
os quaes admittem separação, vale a renun-
cia naquillo que concerne ao bem particu-
lar e não vale no que interessa ao favor 
publico». 

PHEBO, Decis. 145, vol. II. 

Mais apropriados ao nosso caso ninguem acharia 
outros textos. São os julgados dos tribunaes superiores, 
commentados por insignes jurisconsultos, que affirmam 
a feição característica com que se introduziram no Di-
reito Regio as immnnidades do carcere. Assim praticando, 
como praticavam os nossos maiores, nada mais fizeram 
do que perpetuar nos textos da lei escripta aquillo que 
é lei natural, gravada no coração de um povo culto. 
Respeito, consideração, estima e uma grata admiração 
pelos homens eminentes no saber, são tributos que 
sabemos quotidianos entre gente civilisada. Estimulo 
civilisador é por sem duvida realçar a propria nação o 
merecimento dos seus homens lettrados. · 

Si bem ponderarmos, na propria Ord. do liv. V ti.t. 
1~0, § 1, encontramos o mais formal argumento de que 
a menagem era tida pelos legisladores de 1603 como 
prerogativa que só visava o bem publico. 

O nobre que se mostrava renitente em da1· a home-
na,gem que o juiz do crime lhe mandava, não era por 
isso encarcerado, nem aggravava sua situação. · 

Manda o citado § que o juiz imponha a homenagem, 
ou o tenha preso sobre ella. ''E quando alguma pessoa 
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não quizer dar a homenagem, todavia o haverão por 
preso sobre ella, e far-se-á disso acto (auto), e valerá a 
prisão como que a déra: e não a cumprindo, lhe será 
havido por quebrada.» · 

VIII 

O livro V r·evogado ? - Não consta que haja juris-
consulto que opine abolido o privilegio da menagem; e, 
como o titulo 1~0 desse Livro é o assento primordial 
desse privilegio, tratemos de examinar a procedencia 
da opinião que cuida revogado o Livro V. 

A lei brazileira que adoptou para nós o Direito 
Regio é de ~O de Outubro de 18~3, carta de lei emana-
da de Pedro I, subscripta por Carneiro de Campos, mas 
obra já da Assembléa Constituinte. No art. 1. 0 se accei-
tam, como regras do nosso Direito, as Ordenações, leis, 
regimentos, alvarás, decretos e resoluções, promulgadas 
pelos Reis . de Portugal. Ora, não é só o tit. 1~0 do Li v. 
V que contém a materia da menagem. A este modo de 
custodia não só se referem outras Ordenações, como 
um numero consideravel de disposições extravagantes, 
que convem memorar : 

1) Alvará de 7 de Junho de 1755, que deu tal pri-
vilegio ás pessoas da companhia do Pará ; 

~) Alvará de 10 de Setembro de 1756, § 39, aos que 
entrassem com 6.000 cruzados de acções na Companhia 
das Vinhas do Alto Douro; 

3) Alvará de 16 de Dezembro de 1756, cap. 18, ás 
pessoas da Junta do Commercio, emquanto servirem, e 
ao Provedor e Vice-Provedor ainda depois; 

4) Alvará de 13 Agosto de 1759, § 43, ás pessoas 
da Companhia de Pernambuco; 

5) Resol. de ~6 de Janeiro de 1764 e Dec. de 14 
de Julho de 1775, aos professores de latim . . 

De modo que, si o livro V perimio-se ele todo, não 
se ·salvando clelle nem as regras ele processo1 nem. 
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outras disposições extranhas aos crimes e suas penas, 
não se perdeu com elle a menagem, porque esse insti-
tuto, incorporado como está no Direito Regio, consta 
expresso e bem patente em disposições legislativas pos-
teriores ao Cod. Philippino. 

Mas, porque admittiriamos nós que está revogado 
o livro V "? Seria pela lettra, ou pelo espírito do Cod. 
Crim. de 1830 "? 

Não, nem por uma, nem por outro. Esse codigo, 
que legislou para os criw,es e para as penas, não legis-
lou sobre prerogativas de ninguem, nem sobre modos 
de prender accut:>ados. 

Tendo revogado esse codi.go todas as disposições 
em contrario, apenas perimio tudo que é materi.a de 
penas e de crimes, assumpto este que principa1mente 
constitue o Liv. V, mas não o constituía exclusiva-
mente. E é porque quasi tudo que constituía a mate-
ria criminal do Direito Regio se achava consolidada no 
Liv. V, que costumamos dizer vulgarmente que o Cod. 
C rim. revogou aquelle livro das Ordenações. 

Esta phrase, assim enunciada, contém uma verdade, 
mas não a verdade inteira. A verdade inteira se enun-
ciaria, se dissessemos : O Cod. Orim. 1"evogou o Livro V 
em tudo que se r·eter·e a crimes e penas. 

E os privilegias da prisão de menagem, bem que 
mais pertençam á ordem das relações criminaes, do 
que á ordem das relações civis, todavia não são, no 
rigor do termo, materia criminal, que devesse estar 
contida e legislada no Cod. de 1830. 

A menagem se applica não só nos casos de prisão 
criminal, mas tambem nos casos de prisão civil. Entre 
os casos de prisão civil, havia no Direito Regio a ' que 
era occasionada por dividas, por custas e por deposito 
não restituído, etc. 

E no Direito Patrio, comquanto hajam diminuído as 
causas da prisão civil, toda via ainda temos a do depo-
sito, do penhor, da arrematação, do perigo de fu·ga; e 
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tanto esta ma teria é de alçada ou esphera das relações · 
civis, que nada dispõem sobre ella as leis criminaes. No 
Cod. Proc. a disposição que mantinha a prisão por cus-
tas, não pagas em vinte e quatro horas, vem justamente 
no art. 10 da Disposição ProviSO'ria que rege mate-
ria de justiça civil. 

Estas considerações vão feitas para accentuar que, 
se o Cod. Criminal houvesse regulado a materia das 
pnsoes, não o teria feito senão no que concerne á or-
dem criminal, nunca no que interessa ás prisões de 
ordem civil. 

Mas, nem o Cod. Criminal, nem o do Processo, que 
é datado em Novembro de 183'2, nem a lei de 3 de 
Dezembro de 1841, nem o Regulamento 1'20 de ·184'2, 
nem a Reforma Judiciaria de 1871, nada dispõe que 
contrarie o systema do Direito Regio, que passou para 
o Direito Brazileiro. 

Apenas o Reg. 1'20, tratando de inspecção e econo-
mia das prisões ou carceres, recommenda ás auctoridades 
policiaes aquillo que vem desde os romanos altamente 
legislado, a saber : separação das mulheres, separação 
dos menores, separação dos simples detidos, separação 
dos recrutas, attenção á qualidade dos detidos e outras 
providencias de asseio e hygiene, aliás tambem regu-
ladas em muitas disposições do Codigo Justiniano. 

A complexa materia, em conclusão, que se compre-
hende na geral expressão de coacção á liberdade, mate-
r ia que se compõe de preceitos e direitos de ordem ci-
vil, preceitos e direitos de ordem criminal, preceitos e 
direitos de· ordem commercial, de ordem ·administrativa, 
de ordem municipal, de ordem judicar·ia e de ordem poli-
cial não está regulada no Cod. Criminal, nem no Cod. 
do Processo, nem nas leis pos teriores, que·supra citamos. 

Ao contrario, tanto nesses dois codigos, como nas 
leis posteriores, o espírito que domina é suppôr sem-
pre conhecidas e assentadas as regras sobre esse assum-
pto. Quando nesses padrões dos nossos direitos e ga-



tantias ha referencia á prisão, ao constrangimento pes-
soal, á privação do direito de locomoçao, a linguagem 
dos textos é tal que suppõe sabido e certo o direito re-
lativo a esta ordem de relações. 

A perempção do Liv. V, portanto, não pode e não 
deve ser entendida senão naquillo que estrictamente se 
relaciona com a determinação das :figuras dos crimes e 
das suas respectivas penas. 

Tudo mais não se perimio, porque não contradiz as 
disposições do direito moderno; e nesse sentido deve ser 
entendida a nota de CANDIDO MENDES sobre o caso. O 
propio ALVES BRANco, auctor do Cod. do Proc., occupan-
do tres annos depois o ministerio da Justiça, expediu o 
A viso de 22 de Julho, 1835, declarando que nos actos do 
processo criminal não regulados pelo Cod. de Proc., sub-
sistem as Ord. do Liv. V e toda a legislação anterior. ao 
Cod. E' de notar que esse Aviso, firmando tal doctrina, 
determinava exactamente a applicação de uma Ord. do 
Liv. V a um acto de processo. Que melhor interprete á 
hypothese que ALVES BRANCO~ 

Quando CANDIDO MENDES se refere ao facto de não 
ter sido applicada a Ordenação do L. V., tit. 120, não quer 
dizer que ella tenha sido abrogada, tanto que allude á 
implícita derogação operada pela Const. do Imperio, aos 
privilegias não ligados aos ccwgos por utilidctde publica. 
O proprio C. MENDES nota que essa Ord. tem sido ap-
plicada aos militares e ás pessoas a elles equiparadas. 

CANDIDO MENDES jámais disse que o L. V das Ords. 
estava todo revogado. Ao contrario, affmnou que esse li-
vro se acha quasi todo revogado. O quasi é tudo ahi 
para a nossa argumentação. 

IX 

Revogação de Privilegias - O systema, a índole, o 
espírito das leis, esse quê impalpavel, invisível, mas po-
tente, que informa e vivifica o direito e que incute o 
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passado no presente e o presente no futuro, elaborando 
paulatinamente as mutações, sem quebrar, todavia, os 
elos da cadeia que nos ata aos Lusitanos e que vincula 
os Iberos a · Justiniano, não permitte que nós affirme-
mos quebrados e supprimidos uns antiquissimos privi-
legias, sem que leis expressas os houvesseÚ1 derogados. 

E na verdade, como é pelo nosso direito que se 
revogam os privilegias ~ 

Dil-o o eminente PHEBO: «Entre as .demais prero-
gativas que tem o privilegio incluso no corpo do direi-
to, é esta : - 'n~mca se lw por derogado se1n especial men-
ção f'eita na nova lei, ainda que a nova lei traga nas 
suas disposições a clausula: -não obstante q~wlquer pd-
vilegio. PorqLlanto esta clausula ou outra semelhante não 
comprehende os privilegias incorporados no direito ou 
inclusos no systema das leis. » 

PHEBO, vol, II, Dec. 145, ns. 4 e 5. 
Não é menos claro e positivo o celebre PEDRO 

BARBOZA, nos Commentarios ao 'l'itulo - de soh~to ma-
, tri'wwnio, Part. I, .ns. 11 e 1~. 

«A claüsula non obstantibus p1'ivüegiis se entende 
sufficiente para derogar os privilegias extraordinarios. 

Todavia, tal clausula não attinge os privilegias in-
corporados no direito, a . não ser feita delles especial 
n enção, e a razão da differença consiste em que, privi-
legio incorporado no direito, em relação aos privilegias 
extraordinarios, mais par'ece diTeito commum que pr-ivi-
legio, e por isso, na de1·ogação dos privilegias, nunca se 
entende derogado aquelle que está incorporado no di-
reito, pois este de certo modo imita o~t ass~tme a · na-
tu1·ezc~ de di1''eito co1nmum.» 

Quer PHEBO, quer PEDRO BAHBOZA, citam considera-
vel numero de commentadores do Direito Romano e do 
Direito Regio, por onde se vê que, . si os legisladores 
brazileiros, iniluenciados do espírito e systema das leis 
luzitanas, quizessem abolir os privilegias da menagem, 
precisavam, necessar'iamente, fazer delles especial menção. 
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Si o Codigo Criminal ou do Processo, ou as leis 
posteriores que formam o corpo do Direito Processual, 
si qualquer desses monumentos de saber contivesse 
algum artigo mais ou menos nes,tes termos - Ficam 
1·evogados todos os p1'ivilegios mn mate,ria c1'i11~inal -, 
ainda assim o privilegio da menagem não ficava abolido, 
porque é um instituto longamente e esparsamente in-
corporado no systema do nosso Direito, e que nunca 
se entenderia perempto, senão quando fosse ferido de 
frente pela lei revogadora. 

X 

A menagem e a 1·epublica- O principio da menagem 
não é invenção dos jurisconsultos de Philippe II, con-
sagrada nas Ordenações de 1603. Já vem esse liberal 
instituto consagrado expressamente no Livro V, 'l'it. 94, 
das Ordenações Affonsinas, e depois no Liv. V, Tit. 67, 
das Ords. Manuelinas, em cujos textos já se lê mena-
gem em vez de homenagem, palavras equipollentes, nrw 
sendo aquella mais do que abreviação ou corruptela 
~~~ ! 

Podemos ir a mais. Não foi o primeiro Affonso V, 
o Africano, quem se lembrou ~or ~eus jurisconsultos / 
de consagrar nos textos uma d1spos1ção de alta rele-
vancia. O primeiro texto é de ULPIANO, que floresceu' 

/ 
e foi assassinado em o principio do seculo 3° da era 
christã. 

«A respeito da custodia dos réos, o pro-consul cos-
tuma decidir si o accusado deve ser encarcerado, si de-
ve ser entregue a um soldado, si deve ser conftado a 
fiadores, ou si deve se1· deixado sob1·e si. Isto depende, 
ou da qualidade do crime, ou do cargo que occupa o ac-
cusado, ou da sua fortuna, ou da sua probidade, ou final-
mente da sua posição social.» (Dig. de Ol,~st . !3t exhib. reor.) 

Eis ahi a sabedoria romana dando o criterio ao 
pro-consul numa sociedade culta, mas pagã, a qual, si 
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tendia politicamente para seu occaso, é céto que nas 
suas relações sociaes ainda não tinha experimentado a 
influencia do christianismo. Mas, ainda não é tudo. No 
tempo do maior resplandor litterario da Republica Ro-
mana, quando a palavra opulenta de Cícero enchia o 
Senado e o seu patriotismo salvava Roma de cahir ás 
tnãos de Catilina, conta Sallustio que o Senado auctori-
sou o consul, descobertos os conjurados, a entre_gar em 
prisão livr·e caÇI.a conjurado a uma pessoa grada, tanto 
que ao senador Julio Cezar coube em guarda o cons-
pirador Statilio. 

Eis o exemplo da Republica Romana: os conjurados 
de Catilina entregues cada um a um amigo, por ordem 
do Senado! (SALLUS., Catíl., n. 47). 

A detenção ou custodia preventiva, consistindo na 
permanencia obrigada em determinada cidade, villa, logar 
ou casa, é nas legislações modernas uma instituição or-
dinaria e commum e não um privilegio. 

Sem nos referirmos á legislação da Belgica, a mais 
liberal da Europa ; sem nos referirmos ás leis inglezas, 
que difficilmente conservam alguem em prisão ; basta 
attendermos para a legislação italiana, na qual muito 
expressamente se determina que o j tüz instructor pode, 
durante o processo da instrucção, em vez de prender, 
determinar a permanencia em certo logar, a obrigação do 
comparecimento diario, e pode ainda· cassar o mandado 
de prisão preventiva, qualquer que seja o estado da causa. 

Dizem que a Republica Brazileira é uma democracia 
pura; si assim é, a tendencia devia ser ampliar a me-
nagem, porque isso não seria outra coisa que desenvol-
ver ou cultivar um"' instituto liberal. Os povos que ca-
minham para diante tendem a converter um tal privi-
legio em direito commum. 

Tanto não é contraria a menagem á índole republi-
cana, que, nestes ultimos tempos, não passa talvez um 
só anno sem que se r.ealisem algumas prisões desta es-
pecie na classe dos militares. 
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Si a milícia, sem extranheza alguma, goza dessas 

prerogativas, sendo em toda a hypothese muito mais 
rigorosas as leis da vida militar, muito mais cerrados 
os vínculos da disciplina, não ha para que se descon-
tinue ás pessoas da ordem civil uma praxe liberal insti-
tuída já pela civilisação pagã e sanccionada pela sabe-
doria de tantos seculos christãos. 



CONCLUSÃO 

Si parece evidente que se não deve negar menagem 
ao advogado; si não se deve negar aos doctores em geral, 
a {or·ti01·i não se deve úegar aos professores de Direito, 
como quem são pelas leis notavelmente accumulados 
de distincções. Sem indagarmos agora as razões dos 
factos, é certo que, si o Direito Regio exornou a classe 
dos lentes com graduações honorificas, o Direito Impe-
rial ainda accrescentou : 

A lei de 11 de Agosto de 18~7, art. 3, diz que os 
lentes gozam das mesmas hom·as dos Desembargadores; 
os Estatutos do Visconde da . Cachoeira estabelecem, no 
Cap. XVIII, § 1. 0 , que os professores do Curso Jurídico 
serão contemplados com todas as honras e prerogati'vat, 
de que gozam os da Universidade de Coimbra. Os Es-
tatutos de ~8 de Abril de 1854, art. 158, dizem: 

«Os lentes, quer cathedraticos, quer substitutos, 
terão as honr-as de Desembargador; o Regulamento de 
19 de Abril de 1879, art. ~0, § 18, exprime-se: Os lentes 
cathedmticos e substitutos gozarão das honr·as e privi-
legias de Desembargador». 
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Eis ahi a materia que constituio a petição da 
menagem, datada em ~O de Outubro, e offerecida ao 
juiz federal, instructor da culpa aos iniciados no crime 
de rebellião. Deu elle, sem parecer do promotor da jus-
tiça publica, o seguinte despacho : 

« Indefiro a petição : de :fl. 
» A Ord. liv. V, tit. 1~0, em que o peti-

>> cionario funda o seu requerimento, não 
» tem mais applicação desde a promulgação 
» da Const. Política de 18M, que pelo art. 
» 179, § XVI, abolio todos os privilegias que 
» não estivessem essencial e intimamente 
» ligados aos cargos por utilidade publica, 
» e, com sobrada razão, pela Const. Politica 
» de 1891, art. 7~, § ~' que proclamando 
» ainda uma vez o principio da igualdade 
» de todos perante a lei, impugna privilegias 
» de raça, casta ou classe, porque a todos 
» nivela e irmana o direito. (BARBALHo,Const. 
» Fed. Comm. ao art. 7~; C. MENDES. Cod. 
» Philipp, n. á Ord. li v. V tit. 1 ~0). 

» E essa é a constante lição de todos 
» os nossos tractadistas, por estarem revo-
» gadas as leis do antigo regimen, no que 
» explícita ou implicitamente for contrario 
» ao systema de governo firmado pela Const. 
» e nos princípios nella consagrados. (art. 
» 83 Const. Fed.). 

» E quando se pudesse invocar o obso-
» leto privilegio da Ord. liv. V, tit. 1~0 

» princ., ainda assim a disposição invocada 
» não aproveitaria ao denunciado, pois a 
» menagem não se ampliava aos criminosos 
» incursos nas penas de morte natural ou 
» civil, e essas eram as penas edictadas para 
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» os crimes antigamente de lesa-magestade, 
» entre os quaes se inclue o modernamente 
» chamado crime de conspiração. 

» P. e Int. S. P. 927 out. 19092 

AQUINO E . CASTRO. » 





DA LESA- MAJESTADE 

Em replica ao despacho do juiz federal, fiz uma pe-
tição que não chegou a ser apresentada. 

Asylado como estava, não podia ser dada a replica 
em continente; de modo que, quando ia ser apresenta-
da a nova petição, ja os jornaes apontavam a audiencia 
em que seria publicado o despacho de pronuncia. Como, 
porem, não fosse pronunciado nenhum dos indiciados, 
baldou-se a opportunidade da replica. Não se balda, po-
rem, a opportunidade de um estudo jurídico. 

Eis porque damos em seguida a ma teria da segun-
da petição, que tinha por objecto o instituto da lesa-
magestade. 

I 

A Ord. Livro V, tit. 1~0, deu por criterio aos juizes, 
para darem ou negarem menagem, a pena do delicto e 
a qualidade do deliquente. Deliquente a que se deve ap" 
plicar pena de morte natural, ou pena de morte civil, 
é excluído das prerogativas da menagem. 

Ora, em material criminal, não é licito aos Jmzes 
induzir aggravamento algum; ao contrario, é obrigação I . 
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ampliar as disposições que favorecem os accusados, con-
soante o principio de eqni<lade, inscripto nos tratados: 
odiosct restl'ingenda, favombil'ia mnpliancla. E ainda mais: 
não havendo disposição alguma que dê ao juiz outro 
criterio, que não seja o enunciado no tit. ·120, não é licito 
inyentar criterio novo, fundado na pretensa equipol-
lencia entre a lesa magestacle das monarchias absolutas 
e as conspirações quasi quotidianas das Republicas 
mais ou menos democraticas. 

O -illustrado juiz achou que é ja obsoleta a Ord. L. 
V, tit. 1?l0; mas não a tem, nem pode ter, por abrogada; 
porem affi.rmou que, embora vigorasse, ao impetrante 
ella não aproveitaria, como a rebelde ou conspirador, 
visto que esse crime é correspondente ao de lesa-mages-
tade, e ao de lesa-magestade era negada menagem. 

A lesa-magestade era punida de morte cruel com 
a infamia. E o Cod. Crim. de 1830 acabou com as pe-
nas crueis e acabou com a infamia, não consentindo 
que passasse a pe;1a da pessoa do deliquente. Isto posto, 
raciocinemos. 

II 

Em consequencia ao criterio que firmamos em o 
numero antecedente, criterio expresso no citado tit. 1?l0, o 
juiz nada nuüs tinha que fazer, dada a hypothese de vi-
gorar o tit. citado, sinão verificar as qualidades do im-
petrante e a pena do crime em o qual elle se achava in-
diciado. As qualidades do requerente, sendo notorias, 
não se fazia mister provadas, bastava serem allegadas, 
segundo a lição dos mestres: Noto1'i~trn alleganclu'Jin esse. 
MASCARDO, De prob. Cone. 1110. 

A qualidade da pena, essa, o juiz ja ele ha muito 
tinha verificada e certa, desde quando acceitou sem e-
menda a denuncia do procurador da Justiça, que conchüu 
pela reclu:;;ã.o ele :;;eis annos, 
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Certa a qualidade do deliquente, certa a pena, a 
conclusão da logica juridica, que nem sempre condiz com 
a logica ·política, seria a concessão da menagem. 

Verdade é que o Direito Regi o tem disposições es-
peciaes extravagantes, posteriores á codificação philip-
pina, em que se assenta negar menagem a determinados 
crimes. Taes são os crimes de conversão escandalosa nos 
mosteiros de freiras; o crime de duello, que tambem se 
chamava clesÇLfio; o crime de estorvar a extracção de trigo 
das ilhas para Lisboa., e o de captivar os índios no Brazil. 

Aqui, nestas disposições, olhou o rei para a natureza 
dos delictos e negou-lhes menagem sem attenção ao cri-
terio ela pena. Taes alvarás, longe de infirmarem, con-
firmam que o criterio está na pena e não em a natureza 
do crime. 

Entretanto, com a deferencia que se eleve á toga do 
magistrado, diremos que não procede a inferencia que fez 
o meritissimo juiz, quando achou que, negando o Direito 
Regio menagem á lesa-magestade, devera elle negar me-
nagem aos indiciados em crime ele conspiração, porque, 
affirma elle, a conspiração ou rebellião ele hoje é ele na-
tureza daquelles que outr'ora se capitulavam sob o nome 
de lesa-magestade! Explanemos o assumpto. 

III 

Os casos ele lesa-magestade, materia ele maior reve-
lancia no Direito Publico Regio, vêm enumerados na 
Ordenação, Livro V. tit. 6. Com a clareza ás vezes pro-
lixa com que os antigos jurisconsultos expencliam a 
doutrina, o proemio da citada Ordenação define assim 
o nosso caso : 

• «Lesa-majestade quer dizer traição 
« commetticla contra a pessoa do Rei, 
~<ou. seu Stado Real ... » 
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Deste prínmpw parte · a lei para enumerar os oito 
casos e'm que se commette a traição; e em todos elles, é 
muito para ver como o legislador quíz que fosse índis-
pensavelno crime a intenção de attentar contra a pessoa 
e auctoridade do monarcha ou, melhor, contra a ma(jes-
tade delle. E si ainda, por maior estudo, quizessemos 
perquirir os casos crimes de lesa-majestade, chamados no 
Codigo Phílippíno- capítulos de seg~mda cabeça, notados 
em o n. <2<2 e seguintes deste mesmo título, não encon-
traríamos ahi coisa que se pareça com a conspiração ou 
rebellíão, tratada em as nossas leis criminaes e de processo. 
E a razão é obvia para . quem inquire ou indaga as 
coisas pelas suas causas : rerwn~ cognoscer'e ca~~sas. 

IV 

A MAJESTADE é um instituto obsoleto; mais do que 
isso, extíncto em o nosso direito publico, ainda consi-
derado sob o Imperío. 

A concepção do Direito Philippíno era que, apezar 
das Côrtes, que já então se convocavam, a 1najestade 
do monanha, isto é, todos os direitos e prerogativas da 
soberania, coadunados na pessoa do imperante, nada 
tinha de investidura popular, não tinha que ver com a 
vontade do povo, nenhuma parcella do poder publico 
derivava dos subditos ou vassallos. Esta, precisamente 
esta, era a concepçao philosophíca e respeitavel dos 
sabios antepassados. Baste-nos por agora a certeza dos 
factos; é indubitavel que nós não temos mais essa fi:-
gura jurídica, denominada 1najestade, figura gerada nas 
penumbras da civílisação, crescida ao calor das virtudes 
dos soberanos, enaltecida e arraigada no seio das massas 
pela gratidão dos povos, sanccionada pela opinião dos 
philosophos, como um bem que era para as soc"íedades. 
Essa figura, depois de formada e feita segundo as fei-
ções do Direito Phílippino, atravessou os seculos em re-



vezes de grandeza e ignomínias, como tudo que é humano; 
e, sem estorvar a carreira da civilisação, ella se foi apa-
gando aos poucos, até que desvaneceu de todo. 

Não ' foi o 7 de Setembro de 18'2'2, nem a Const. 
Imperial de 18'24, que extinguiu a majestade. Mas era 
porque de facto ja ella estava extincta que o Septe de 
Setembro se fez assim e a Const. Imperial proclamou 
que os poderes políticos são delegações da nação. Aquillo 
que representar real e verdadeiramente a necessidade 
de um povo, aquillo que, sob a balança da Justiça, for 
vital para uma nação, isso é o seu Direito. 
. Ha uma necessidade intrínseca, absolutamente indis-
pensavel, em todos os tempos, em todos os povos: é o 
principio da Justiça, que por isso é eterno e immutavel. 
Ha, ·porem, necessidades da vida exterior, variaveis se-
gundo os tempos e os logares : são as relações do Di-
reito mudavel, do Direito que acompanha o progredir e 
o regredir das nações. 

E certo que os commentadores do Direito Romano 
enxergam os princípios ou origens da lesa-majestade 
nos estatutos de Romulo; depois, na Taboa IX, Cap, 7, 
da Lei Decemviral, e dahi percorrem as leis Gabinia, 
Apuleia, Varia, Cornelia e afinal a Lei Julia Majestatis, 
celeberrima entre todas, decretada por Julio Cesar. Po-
'l'HIER, Pand. Com. ad XII Tab. 

Parece á primeira vista um paradoxo que na Re-
publica Romana se hajam f((ito leis, em que a palavra 
majestade entrasse como nota característica dessa dis-
posição político-penal. A difficuldade se resolve em co-
nhecer o conceito do vocabulo. A lei Julia Majestatis, 
como as outras celebres que antecederam, não encerrava, 
ou, antes, não encerra, no seu conceito jurídico, as idéas 
do Direito Publico moderno. Encerra, em verdade, o que 
se concebia certo, justo, jurídico, necessario naquelles 
tempos. 

CrcERO, ao mesmo tempo advogado inexcedível, phi-
losopho e político, vulto de primeira grandeza na ordem 
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litteraria de seu tempo, dá-nos de sua propria bocca a 
concepção philosophica desse direito consagrado já em 
varios textos. Ouçamol-o : 

« Majestas residet pToprie 'in pop~~lo 
»romano. É no povo romano que reside a 
>>majest ade.» 

Lib. 2, de invent. 
A soberania, ou, antes, o imperio dos consules cedeu 

logar ao imperio dos imperadores. Esta mutação da or-
dem politica concorreu grandemente para a mutação na 
ordem das idéas. E antes que Constantino, e, muito 
mais que elle, o grandíssimo Theodosio abrandassen:t 
por suas ordenanças a dureza das leis de lesa-majestade, 
já o curso dos primeiros seculos imperiaes havia ope-
rado a metamorphose do conceito verdadeiro de Cicero. 

A 11w(jestade conservára o nome, porem mudára de 
residencia : não residia mais no povo, mas na pessoa 
do imperador. A regra do direito político enunciada 
por DLPIANO já traduz a radical mutação : « Quod pr'incipi 
placuit, legis habet vigorem. » «A vontade do príncipe 
tem força de lei» . 

Uma serie de factos e factos estrondosos, como são 
em geral os eventos da ordem politica, não podia deixar 
de influir na mente dos pensadores e dos tratadistas. 

A successão do imperante, que era o facto de maior 
momento e culminancia, não obedecia a um criter io. 

Ora o braço assassino de um pretoriano, ora o 
veneno nas taças do banquete, ora a vontade. de uma 
legião esfaimada, ás vezes a vontade serena do impe-
rador moribundo, ás mais das vezes o su:ffragio dos 
chefes militares, e ainda ás vezes a necessidade de 
um general que excellesse tão só pelas virtudes guer-
reiras, eis os modos varios da successão soberana, eis 
como se extinguia e renascia o supremo poder, no de-
curso de muitos seculos, em um povo que incarnou em 
si a civilisação antiga, de que herdamos os monmnen-
tos da razão jurídica. 
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Desappareceu a velha plebe e o plebiscito; desap-
pareceu a representação e o brio do Senado e o valor 
do senat~~s-cons~~lto; desappareceu o tribuno e o seu veto. 
Permaneceu a multidão, o ignobil vulgo, o .povo amor-
pho, a mescla anonyma, incapaz de uma manifestação 
de vontade; permaneceu um corpo de senadores, que 
mal servia para enfeite do Imperio e que bem servia 
riara adherir a todos os prefeitos. No meio, porem, elo 
cahos politico, uma cousa sempre sobrenadou: quem 
tinha em si a coroa imperial, esse era o que fazia e 
desfazia o direito. Evaporou-se do povo toda a idéa de 
magestade; esta radicou-se e engrandeceu na pessoa dos 
Imperadores. 

v 

Antes da codificação justiniana, já o imperio do Oc- . 
cidente se despedaçava em ruinas sob o peso dos bar..: 
baros. O imperio do Oriente, todavia, com sua lingua 
grega e seus vicios proverbiaes, havia de durar por 
muitos seculos. Porem, tão completamente a politica 
bysantina se desirmanou dos interesses do Occidente, que 
parece uma escandalosa mentira essa verdade, attestada 
por monumentos de toda a especie. O Occidente não 
foi clahi em diante uma unidade em cousa alguma, po-
rem chamou-se assim . tudo que não era territorio do 
imperio bysantino e não obedecia a suas leis. Surgiram 
novos reinos e imperios de nova gente e constituiram-
se fortissimas clynastias, que tinham o destino de atra-
vessar os seculos. Correram mais de seis seculos, tempo 
sufficiente para se elaborareni novas ideas, novas for-
mas, ou novas figuras no direito publico. O grande ma-
nancial das leis romanas estava sepultado; e os Estados 
que irromperam dos destroços ele Roma, tinham para 
si leis dos barbaros, domesticados pelo · christianismo, 
com mistura ele fragmentos dos Codigos Theodosiano 
e Hermogeniano. 
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Só no seculo XII o rei Lothario levantou do pó 
de muitas eras a collecção das Pandectas, achada no as-
sedio de Amalfi. Eis o facto com que accendeu IRNERIO 
os novos clarões do Occidente, dando logar a que irra-
diassem para nós os padrões jurídicos do Imperio romano, 
commentados, ampliados, modificados pela philosophia 
dos jurisconsultos medievaes. 

Os textos romanos se conservaram, mas o Direito 
Publico. se affirmava de accôrdo com os tempos: e as 
Jnonarchias absolutas davam de si as tantas grandezas 
que formam boa parte do glorioso patrimonio de nos -
sos maiores e fazem a inveja das democracias modernas. 

Assim é que Affonso V, o Africano, ao fazer a col-
lectanea do seu livro V, diz, no titulo segundo, que 
essa e1"a a lei de Dom Affonso, o Segt~ndo, de louvada, 
mernor'ia. E no § 4 deste titulo, antes de enumerar os 

. casos-crimes de lesa-magestade (aliás os mesmos que 
traz a collecção philippina), ássim se exprime, come-
çando por dar o valor das palavras: «Lesa-magestade, 
mn latim, ta/JI,to que1" dizm· em lingt~agem, como eiTO de 
tr'wiçom, que o ho1nem f'c~z contra a pessoa de El-Rey . . . » 

Notemos que Affonso II é do seclllo XIII, e Affonso, 
o Africano, é do seculo XV. 

VI 

Para concluir. O instituto, ou capitulo de Direito 
Político-criminal, chamado magestade, é palavra vazia 
de senso no direito hodierno. 

Não pode haver crimé contra a magestade, porque 
ella, sendo ja obsoleta ao tempo da nossa independen-
cia, depois della ficou perempta expressamente. 

A lei philippina, que negava menagem aos crimes 
que feriam a magestade, não pode servir de norma a 
applicações modernas de leis que visam a seguridade da 
Republica. Poderia servir de simile, si ainda hoje exis-
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tisse alguma coisa que se pudesse approximar do con-
ceito do orador romano. 

A majestade na Republica Brazileira nem existio, 
nem existe : falta-lhe a pessôa em quem se incarne. 
Não pode existir aquella majestade, consagrada no Di-
reito Regi o, porque não ha rei ; · não pode existir a da 
lei J~~lic~ Majestatis, porque não ha o culto do povo. 
Querer, portanto, o meritissimo juiz animar o seu des-
pacho com a invocação de um estatuto que caducou e 
esvaeceu, é tanto como escrever a sentença com o sangue 
de um cadaver. 

O tempo, ajudado ou desaj udado dos philosophos, 
opera mutações radicaes : converte e reverte instituições 
em toda especie de actividade humana. E muitas vezes 
os jurisconsultos, arrebatados nas ondas e impellidos 
por ellas, cuidam, em seu gabinete e no orgulho de 
suas obras, que elles é que traçam ás sociedades o ca-
minho das reformações I 

As epocas de 189l9l e 189l4 fizeram para nós uma 
monarchia democratica, isto é, uma nação, cujo governo 
era repartido em quatro poderes, solemnemente affir-
mados como delegações da, nação (CoNST. lMP., arts. 10, 
11, 19l). 

Perimio-se a majestade. Que é que a extinguio ~ 
Dizem uns que foi a sciencia dos philosophos ; outros, 
que foi a sabedoria dos jurisconsultos ; outros a:ffirmam 
que foi o anonymo progresso, · e ha tambem quem re-
clame para o caso a foice roçadora da Republíca, como 
a instituição que mais direitos tem matado e mais tem 
calcado a magestade de todas as coisas. 

O impetrante sabia que estava investindo com braço 
imbelle contra as Columnas de Hercules. 

O meritissimo juiz continuaria talvez a indeferir 
a pretensão de menagem : todavia, não era licito ao 
impetrante consentir, sem respeitoso protesto, · que fa-
lasse em leis de lesa-majestade um tão alto represen-
tante da justiça brazileira: O meritissimo juiz falou em 
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nome do Poder Judiciario, que é um dos ramos do nosso 
Poder Politico, e apegou-se ás leis antigas que defen-
diam a majestade. Ha ahi incongruencia clamorosa. 

O Poder Politico aqtual gaba-se de estar fundado 
sobre o levante de 15 de Novembro. Esse sim : foi um 
attentado nüdoso de lesa-1najestade. Porque, si houve 
n'o sec.ulo passado quem pôde incarnar todos os con-
ceitos ou todas as qualidades de ordem moral e de or-
dem política , cujo complexo se traduz pela palavra JVIA-
JES'l'ADE, foi o Senhor D. PEDRO II, de immorredoira 
memoria. 

Que auctoridade tem hoje o poder judiciario da Re-
publica para falar em crimes de lesa-majestade~! 

E', quando menos, ignorar o texto do Evangelista 
- Q~ti sine peccato est vestrum, pTimwm in illam lapidem 
mittat. Só pode apedr·ejwr a adultera, q~tem fôr puro do 
peccaclo de ad~tlte1'io. 

Dezembro de190~. 

DR. RAPHAEL CORRÊA DA SILVA. 
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