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Incumbido da regencia da cadeira de Hermenêutica ju- 

rídica; aualyse de textos de direito pátrio, romano, e 

canónica; e diplomático, no impedimento do Digno Par 

do Reino, proprietário d'ella, durante as sessões das Ca- 

maras ; bom ensejo tive de conhecer, que, sem um com- 

pendio, a que o mestre e os discípulos se encostem, 

aquella regencia, na mão d'outro, que nao seja, como 

aquelle, um Professor consummado, é, na parte da her- 

menêutica e diplomalica, sobre modo embaraçosa e dif- 
ficil. 

Attribuira toda essa dificuldade á pobreza de meu 

cabedal, se fôra cousa, que se dera só em mim; mas sen- 

tiam-na egualmente, e confessavam-na muitos dos meus 

ouvintes, entre os quaes Teconheço talentos mui tran- 

scendentes, e das maiores esperanças. A necessidade pois 
d'um compendio era real, e geralmente compreheudida. 

Attentei por ella, e concebi o pensamento deste en- 
chirldion. 

Conforme 6 natureza da necessidade, que o pede, 
contém elle regras de duas especies, — hermencuticas, e 

diplomalicas. 
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Para a hermcneutica li c consultei os senhores Coe- 

lho da Rocha, Lis Teixeira, Mello Freire, e Corr. Tel- 
les; e também Savignij, Chassat, Delisle, Domat, Pothier, 

Eckhard, Grocio, e Puffendorf. Colhi de todos o que se 

me representou como mais essencial; e ajunctei-lhe o 

que a minha práctica e razão me suggeriu. 

Isto na parte doutrinal; que, na do methodo e direc- 

ção, acheguei-me, quanto em mim foi, aos Estatutos, liv. 

II, til. VI., cap. VI.; e a isso me leraram duas razões. 

A de me conformar com a lei d'este estabelecimento 

scientifico, o primeiro do paiz, foi uma; a outra, que 

não é menos forte o ponderosa, foi a de me parecer, que 

o methodo dos Estatutos ó o mais geitoso para o apro- 
veitamento dos alumnos. 

Assim desci a muitas divisões e definições, que tal- 

vez haja quem as repute supérfluas; mas, sobre serem 
recommendadas pela lei, o Professor, na exposição e des- 

involvimento da multiplicidade de noções, que o estudo 

desta cadeira demanda, saberft fazer ver, que d'essas 

definições e divisões, nenhuma foi perdida, nem de mais. 

Também os Estatutos dizem, no §. 10. do cap. cit.: 
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Explorará (o Professor) primeiro que tudo se os, ouvin- 
tes estão bem presentes nas regras da h«rraeneutica geral; 

e especialmente da lógica; que devem ter aprendido vas 

aulas philosophicas. E depois de repelir brevissimamente 
as principaes das dietas regras em beneficio dos que as 

ignoram; e de aconselhar a lodos, que tornem a lel-as 

nos livros, por que as aprenderam, para mais se lhes 

avivar a memoria d elias; por serem o fundamento e a 

base da hcrmeneutica juridica; passará ás regras pró- 

prias, privativas e substanciaes da mesma hermeneuliea 

juridica; e ensinará aos ouvintes os differentes officios 
do interprete das leis. 

Por isso é que, retrogradando aos estudos secundá- 

rios, fui buscar as regras da hcrmeneutica lógica, para 
lhes dar o logar, que lhes dei, antes das da hcrmeneu- 

tica juridica. 

Para a diplomatica folheei Vaynes, Mabillon, e os 

Novos Diplomáticos; mas servi-me, com particularidade, 
das Dissertações chronologicas e criticas, sobre a historia 

e jurisprudência de Portugal, do senhor João Pedro Ri- 

beiro. Sendo cilas, como são, um resultado dos conheci- 
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mentos (leste nosso cscriptor, applieados aos nossos do- 

cumentos antigos, intendi, que n3o podia ir beber a me- 

lhor fonte. 
Destinado para meu uso, cm quanto não apparecer 

outro, de penna mais rica c auctorizada, que mais satis- 

faça ás eiigencias do ensino; este meu trabalho, quando 

não agrade, por algumas imperfeições, que leve, sempre 

poderá, pelo menos, merecer alguma acceitaçuo, por ser 

novo e necessário. 

*• • • 1 o . t . >■•'•«1 

Coimbra 3 de janeiro de 1851», 

| 1 ,'i T» Mi iíi . » «i i."1' M *Ú1 
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O auclut . 



PRELIMINARES. 

f*»"— 

I. 

I.EI, B SUAS DIVISÕES. 

1. Leis, na sua accopçào mais extensa, sSo re- 
gras geraes c constantes, que dominam uma ordem de 
phenomenos ou factos similhantes. 

Dividem-se em physicas, lógicas, e moraes; — e as 
moraes subdividem-se cm naluraes e positivas; e as po- 
sitivas, cm divinas e humanas. 

§. 2. As naturaes sSo deduzidas das consequências 
das acções, e por isso só se conhecem pelos esforços da 
razão, sobre a natureza do nosso ser e suas relações com 
os mais entes creados. 

Impressas, por assim dizermos, na consciência de 
todos, os que têm uso de razflo, estas leis obrigam em 
todos os tempos, e em todos os logares. São immulaveis 
e universaes. 

§• 3. As positivas humanas silo feitas c publicadas 
pelo homem. 

«■ í 
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Sc têm por objecto conduzir-nos h felicidade da \ ida 
futura, s8o ecclesiaslicas. 

Se têm por fim a nossa segurança e bem estar na 
vida presente, chamam-se civis, ou simplesmente positi- 
vas. 

Como obra da vontade do homem, c diíferentes c 
variaveis, segundo os climas, a civilização, e outras cir- 
cumstancias sociaes, estas leis não obrigam sempre, nem 
a todos: só áquclles, para quem são feitas, e só desde o 
momento, em que forem promulgadas. São mutáveis c 
particulares. 

% 
§. 4. Estas leis positivas, ou exigem a prôctica dc 

certos actos, e dizem-se imperativas. 
Ou inhibem de certos procedimentos, e são prohibi- 

tivas. 
Oii só estabelecem uma faculdade, e têm o nome de 

permissivas. 

g. 5. A fóra isso, umas são relativas ou á Utilidade 
publica, ou ô humanidade, ou ô liberdade das conven- 
ções e ultimas vontades, ou à protecção, que merecem 
certas classes de pessoas; e chamam-se, por isso, favorá- 
veis. 

Outras tendem a restringir a liberdade natural, jÔ 
impedindo o que em si não é illicito, jft derogando ai 
prescripções do direito commum; e a essas talvez hão 
deixe de quadrar bem o epitheto de odiosas. 

E outras, em fim, são estabelecidas por considera-1, 

ções particulares, e dizem-se privilégios. 

§. 6. A dureza, que parece resultar da exacta obser- 
vância d'uma lei, intendida ao pé da letra, diz-sc rigor 
de direito, —essencial da lei, quando a lei não pôde tef 
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effeito seta elhi; nflo essencial, quando se pôde modificar 
e abrandar, sem se oflender a substancia da lei. 

A virtude, que modifica e abranda esse rigor, quan- 
do é possível, chama-se equidade. 

§. 7. As determinações individuaes, c circunstan- 
cias especificas, que movem o legislador, constituem o 
motivo ou occasião da lei. 

O principio de direito, que se toma por fundamento 
da lei, é a razão da lei. 

E o fim, que se tem em vista, é o sentido, sentença, 
intenção, espirito, ou mente da lei, ou do legislador. 

§. 8. A razfto é extrínseca, intrínseca, ou histórica. 
Extrínseca, quando as palavras da lei expressamente 

a declaram, como no alv. de 27 de novembro de 1804 
§. 11., que diz, no preambulo, ser o beneficio da agri- 
cultura. 

Intrínseca, quando se infere da natureza do negocio, 
sobre que versa a lei, como succede com a prohibiçSo 
da Ord. liv. 5. tit. 77., que por si mesma nos descóbre, 
que a sua razHo foi evitar o monopolio. 

Histórica, se se colhe do exame dos factos, que a 
produziram, como na Ord. liv. 2. tit. 35., cuja raz3o sa- 
bemos, pela historia, que foi tornar a rounir à corda os 
bens das immensas doações, feitas por D. Jo3o I. 

§. 9. A qualidade de ser a mesmissima raztSo, diz- 
se identidade de razão. 

A qualidade de ser diversa, mas com bastante ana- 
logia, ou similhança, è paridade, ou similhança de ra- 
zão. 
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nERVEXEUTICA, E SViS DIVISÕES. 

%■ 10. Hermeneutica k a arte de interpretar as pa- 
lavras dos outros. 

As suas regras ou sJlo communs a iodas as discipli- 
nas, ou peculiares de cada uma das artes c sciencias. 
D'aqui a primeira divisão da hermeneutica em geral ou 
commum, 0 particular ou domestica. • 

. .«ifeJ „.>f ,b UO ,ir.l r.b 4 w (10 

11. A geral soíTre varias divisões: 
1.° Ou só declara o sentido das palavras, c é gram- 

maiicaL 
Ou também recorre no raciocinio, para, do que as 

palavras dizem, induzir mais ou menos do que ellaá di- 
zem, e chama-se lógica. 

2.° Se tende à explicação d'umas palavras por ou- 
tras, com pouca mais ditlusão, é literal e paraphraslica. 

Se dá em resultado o sentido das palavras, sem ne- 
nhuma variedade, 6 idêntica, 

Se, servindo-se de princípios geraes, ou da relação 
ou nexo da matéria, define o que nuo está definido ex- 
pressamente, ou com a devida clareza, 6 analógica. 

Se altende mais á natureza da cousa exprimida, que 
às palavras, que a exprimem, é real. 

Se se conforma mais com as palavras, que com a 
natureza da cousa,, é lejclual; — e n este caso ou 6 lolal 
ou parcial, segundo abrange todo o texto, ou sómente 
alguma ou algumas de suas partes. 

§.12. A particular toma sempre o nome da arte, 
ou sciencia, a que pertence. 
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É rhetoriea, quando diz respeito íi disciplina, que 
rege o génio 110 uso da eloquência. 

Histórica, quando 6 applicavel à narração dos factos. 
Politica, quando se exerce com referencia òs diver- 

sas fórmas de governo. 
E jurídica, quando se occupa da interpretação das 

leis môraes,— naturaes, e positivas humanas. 

§. 13. Esta interpretação jurídica: 
1.° Ou é feita pelo proprio legislador, e chama-se 

authenlica e legal. 
Ou provém da prktica e execução, que se teto dado 

ft lei, e diz-se usual. 
Ou é obra d'um particular, obtida pelo emprego das 

regras da hermeneuticq, e é doutrinal. 
2.° Ou só expõe o sentido natural e regular da 

lei, e é simples e declarativa. 
Ou faz conhecer, que o sentido da lei se não exten- 

de a tanto, quanto parece colligir-se das palavras, e é 
restrictiva. 

Ou mostro, que o pensamento da lei involve mais 
casos, que os contidos nas palavras, e é extensiva. 

§. li. A extensiva subdivide-sc cm comprehensiva 
e deducliva. 

É comprehensiva, se o caso ou casos, supposto não 
previstos e indicados, directa e explicitamente, na dispo- 
sição, se acham, todavia, natural e necessariamente com- 
prehendidos no sentido. 

E' deductiva ou conclusiva, quando nós, usando do 
ráfciocinioj "não pod<*inos deixar de tirar esse caso ou 
casos, não previstos, como outras tantas consequências 
ueccssarias do principio, enunciado na proposição da lei. 
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III. 

OBSERVAÇÕES. 

§. 15. As duas hféhneneuticas,—grammalical c ló- 
gica,— s3o realmente distinctas; mas, a pezar d'isso, se 
a grammatical pôde ter alguma opplicaçSo, sem a lógica, 
esta n3o pôde ter nenhuma, sem aquella. 

§. 16. A grammatical depende principalmente: 
Da perícia da lingua, em que se fala ou escreve o 

que se quer interpretar, — palavras e phrases abraçadas 
pelo uso, noções e propriedades de cada uma d'ellas, e 
leis da composição. 

Do conhecimento da vida e estylo do auctor, e das 
albrevialuras, usadas no seu tempo. 

Da noticia do assumpto ou matéria, que se tractar, 
e antiguidades, que lhe forem respectivas. 

E da genuinidade e inteireza das palavras ou escri- 
pto; aliás nâo se poderá saber o que é, que o auctor disse 
ou escreveu. 

§. 17. Nem a authentica, nem a usual, se podem 
ter como verdadeiras interpretações. 

A primeira, porque, se o legislador pôde fazer livre- 
mente a lei, também livremente a pôde explicar, sem se 
prender ás regras da hermeneutica. 

A segunda, porque o uso, como despotico, que ó, 
em vez de querer, antes impede, que se busque o ver- 
dadeiro sentido da lei. 

§. 18. Para a authentica, pois, não ha outras re- 
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gras, senão aquellas, por que se deve guiur 9 legislador 
no acto de legislar. 

E para a usual só ha que ver as condições ou requi- 
sitos precisos para o sentido da lei, definido pelo uso ou 
costume, alcançar a honra de ser lei. 

§. 19. Entre nós, pela lei do 18 dagosto de 17G9 
§. 14., os estylos, ou costumes, para valerem como leis, 
devem junctar ires requisitos: 

Que sejam conformes á boa razão. 
Que não sejam contrários ás leis do reino. 
E que excedam o tempo de cem annos. 

J IíVÍMVJ O L 

§. 20. As regras, por que procuramos conhecer da 
inteireza e genuinidade de qualquer escripto (§. 16.), fa- 
zem a arle critica; e a arte critica, applicada aos diplomas 
t: documentos públicos antigos, para os intender, e ex- 
tremar os verdadeiros dos falsos, chama-se diplomático, 
que 6 um como complemento da hermenêutica jurídica. 

IV, 
J&MQ > r • • • . 

subsídios xecbssamos. 

§. 21. Para o interprete grammatical poderão ser 
subsídios suflicientes os do §. 16.; porque o seu dever 
especial é achar o sentido das palavras ou phrases, pelas 
noções, que o uso lhes tem ligado, sem se embaraçar 
com o que o auclor quiz dizer. 

.§• 22. O lógico tom de se importar mais com o 
pensamento, do que com a expressão; porque o seu de- 
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ver ê levantar esse pensamento cm principio, c ir depois 
deduzindo, pela dialéctica, todas as consequências, que 
n'elle se contém. Por isso, precisando dos mesmos sub- 
sidios do grammatico, também precisa de ser instruído 
c versado: 

Na geoyraphia, chronologia, e rhetorica. 
Nos costumes, assim do reino, como do logar, a que 

Be referir o objecto da sua interpretação. 
Na historia da philosophia, racional e moral; e no 

valor das doutrinas de cada uma das suas escholas. 
E nas leis e preceitos, com que a lógica ensina a bem 

definir e dividir; na theoria e regras, sobre a exactidão 
e uso de cada uma das diflerentes proposições e raciocí- 
nios; e bem assim nos sophismas, c causas dos erros, e 
meio9 de os descobrir e evitar. 

23. O interprete jurídico carece do mesmo, que 
o logico; e de ler, de mais a mais, perfeito conhecimen- 
to: 

Da technologia jurídica. 
Das leis e do direito, e suas fontes, próximas e re- 

motas. 
Da differença, que ha entre as ideas de justiça c 

equidade. 
Da historia do direito, tanto geral, como especial. 
E da práclica do foro. 

Hia tu nu. 

§. 2Í-. Em todo o tempo home regras sobre a in- 
terpretação jurídica ; mas, ordenadas em systema, nenhu- 
mas, até meiado do século xyi. As que até então havia, 
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appareceram, a<{ui e ailii espalhadas pelas obras dos ju- 
risconsultos; e são as que se encontram em vários títu- 
los do corpo de direito romano, como no D.,— de legi- 
bus, senatusque cônsul lis, el longa consuetudine; dc re- 
bus dubiis; e de divertis regulis júris; — e, no corpo 
de direito canonico, no titulo de regulis júris. 

§. 25. No meiado, pois, do século xvi. 6 que prin- 
cipiaram a ser reduzidas a arte; e ainda assim não o 
foram logo de modo, que constituissem toda a herme- 
nêutica juridica, mas só algumas de suas partes. 

§. 26. O primeiro, que fez, jô com bastante criti- 
ca, um trabalho completo foi o jurisconsulto allemão 
CniiiST. IíeniIí Ecxhard, na sunHermeneutica júris,dada 
6 estampa pelo meiado do século xvm. 

27. Dos muitos escriptores, que, daí por dean- 
te, mais tèm tomado a peito este ramo da jurisprudên- 
cia, apenas mencionaremos dois, — M. A. Mailhek De 
Ciiassat, e M. F. C. De Savigny. 

Encostando-se, um mais ao lado praclico, o oulro 
mais ao lado especulativo, tractaram elles tilo bem esta 
matéria, que pouco deixam a desejar; —o primeiro no 
seu Traiti de l'interprélalion des lois; o segundo, no 
seu Traité de droit romain, livr. I. chap. IV. 

VI. 

NECESSIDADE DO SEU ESTVDO. 

§. 28. A necessidade e grandíssima importancia do 
estudo das regras da hermencutica, geral e juridica, está 
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na disposição do art. 1243. da N. Rcf. Jud., — O silen- 
cio, obscuridade, ou falta de lei, não são fundamentos 
para o juiz se recusar a jxdgar alguma causa. . 

»?•' '• ' 1 < ' 1 . _ 1 t j| i. !<>• 11 01» í ' 
«I i. ' . ' - • 
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IIERMENEUTICA. 

CAPITULO PRIMEIRO. 

Hcrmcncutien geral. w 

I. 

LOGICi. 

§. 29. A hermeneutica lógica tem a seu cargo en» 
caminhar-nos ao conhecimento da extensão e compre- 
hensão das ideas, expressas por palavras, faladas ou escri- 
ptas (§§. li. e 22.). Logo, as suas primeiras, ç princi- 
paes, regras hão de ser as relativas ao sentido das pala- 
vras. 

§. 30. Sentido, acccpçâo, ou significação 6 aquella 
noção ou grupo de noções, que ligamos 6s palavras, 
quando as inventamos, ou enunciamos. 

Divide-se em natural e translato. 
Natural, ou proprio, aquelle para qu« as palavras 

foram, ou se suppõe terem sido inventadas. 
Translato, ou improprio, o que, de quando cm quan- 

do, se-lhes dá por similhança, opposição, connexão, ou 
comprehensão. 
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§.31. As palavras ou tôm um só, ou mais <lc um 
sentido natural; e, por isso, duas regras: 

1." Intendel-as sempre no sentido natural; salvo 
sómente n'um de três casos: 

Quando, tomadas no natural, não fizerem sentido 
algum. 

Quando fizerem um sentido absurdo. 
Quando derem um sentido contradíctorío com o fim 

c caracter do auctor. 
Em qualquer d'estes casos podômos e devemos in- 

tendel-as no sentido translato. 
2." Tendo a palavra mais de uma significação, deve 

preferir-se aquella, que for mais provável: 
Segundo a pessoa, que fula ; e o logar, lempo, mo- 

do, causa e fim, por que se fala. 
A' vista dos exemplos, que se produzem; e da maté- 

ria, sobre que se fula,— de fórma que o predicado con- 
venha ao subjeito, e o subjeilo ao predicado. 

E com attenç3o ao e/feito, — em modo que se nilo 
siga cousa repugnante, ou physica ou moralmente im- 
possível. 
- ,v, , .. iMíIaira* • 
-«tij > bo t ')ifrí /jhuI- -| n " liti r* >f>í *> Jj ofiíifiA 

§. 32. Como ns aecepções das palavras mudam ás 
vezes com os tempos, se alguma tiver variado de senti- 
do, o natural, de que falamos, 6 o do tempo, cm que a 
palavra foi empregada, e n3o o do tempo, em que se 
interpreta. 

§. 33. Se entre as palavras vier alguma desusada, 
a regra é ver, se o é por antiquada, archaismo, ou por 
muito moderna, neologismo. 

%. 3i. Para a significação, ou significações, das an- 
tiquadas abrem-sc os glossários c diccionarios da lingua; 
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c para o sentido das muito modernas, nproveitam-se as 
definições, se quem as innovou as definiu; ou se procede 
ussim: 

Sendo innovadas por composição, decompõem-se na9 
simples, de que são formadas; e pelo sentido das sim- 
ples se tira o da -composta. 

Sendo por onomatopeia, applica-se bem o ouvido ao 
som da palavra, que, por ser imitativo, facilmente nos 
fará perceber a cousa significada. 

E sendo por derivação, consulta-se a etymologia, 

§. 35. As palavras podem ter uma significação pró- 
pria, consideradas uma a uma; e receberem outra, quan- 
do junctas em phrases, proposições, ou períodos. 

v> í* , . > li» yilMP ^ i* •' •' 1 '* 

§. 36. O periodo exprime uma sentença ou pen- 
samento extenso e composto; a proposição exprime ura 
pensamento ou sentença, simples ou composta, mas cur- 
ta; e a phrasc exprime os incidentes da proposição, ou 
periodo. 

§. 37. Um ponclo denota o termo, e perfeito acaba- 
mento do pensamento ou sentença; dois ponctos, ou pon- 
do e virgula, separam as partes principaes; a virgula 
divide os incidentes. 

§. 38. As proposições, que não trazem incidentes, 
intendem-se pelas simples regras do numero, e extensão 
e comprehensão do seu subjeito e predicado. As que os 
trazem intendem-sc conforme as explicações ou reslric- 
Ções, que esse9 incidentes lhes fazem. 

nu 
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§. 39. N09 períodos ha sempre uma proposição, quo 
subordina a si todas as mais. Por isso a regra 6 procu- 
rar essa proposição, e intender as outras por cila. 

Isto não tira, que se combinem, uns com os outros, 
os diversos periodos e proposições. Ás vezes só se pôde 
esclarecer e fixar bem a idea do subjeito pelas antece- 
dentes, e a do predicado pelas consequentes. 

•• :• • # , , : i i r • , r . • 

§. 40. Quando, n3o obstante o uso destas regras, 
ainda fique parecendo obscuro ou duvidoso, no todo ou 
cm parte, o logar, que interpretamos; o remedio é lançar 
m5o das interpretações, ou versões d'esse logar, se já 
houver algumas; — e n este caso, sendo varias, prefe- 
rem por esta ordem: 

1.° A que for d'algum discípulo, amigo, ou coevo 
do auctor. 

2.° A do que souber melhor a lingua original. 
3.° A do que for mais intelligente na maleria. 

II. 

JURÍDICA. 

41. Sc as palavras d'uma lei são claras, e bem 
c(rtihecido o espirito do auctor d'clla, dk Cokr. Telles, 
no seu Comment. á lei da boa razão; trabalhar pela in- 
terpretar é effeito de paixão, que eega o intendimento, 
6 o mesmo que accender uma luz á luz do sol, com pe- 
rigo de nos queimarmos. 

Abraçamos esta doutrina, c com ella a de Domat, 
em quanto aos casos, em que a interpretação jurídica 

12.) é indispensável. S3o dois: 
Quando ha obscuridade, ambiguidade, ou falia de 

expressão na lei. 
Ou quando a lei é clara, mas tfti» 1ue ?cr'a injusti- 
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Ca, qu»1 so applicásSô sempre, sem adâiçno, nem dimi- 
nuição, a todas as especies apparentemente comprehen- 
didas nos seus termos. 

§. 42. Os meios d'interpretaçSio síio quatro: 
Comparação da parte duvidosa da lei, com as outras 

partes da mesma lei. 
Confrontação da lei, com outras leis, que tenham 

com ella relação. 
Aferição da lei, com o seu motivo. 
E appreciação do resultado de interpretações diversas. 

§. 43. D'estes meios o primeiro 6, sem duvida, o 
melhor, por ser o mais simples e seguro. O segundo será 
mais ou menos certo, conforme a maior ou menor pro- 
ximidade das leis, que se confrontam. O terceiro depende 
da certeza do motivo, e da sua affinidade com o conteú- 
do na lei. O quarto é de todos o mais fraco; e, talvez, 
também muito arriscado; porque expõe o interprete a 
exceder o seu poder, intromettendo-se no legislativo. 
Deve ser empregado com cautela. 

§. 44. Nas leis, que cstivètém no caso d'obSeurida-» 
de, ambiguidade, ou falta d expressão, a interpretação, 
que se quer, 6 a declarativa (§. 13.). 

Para a obler, todos os quatro meios síSo conducentes, 
n5o cumulativa, mas successivamente, por sua ordem o 
é proporção, que se forem tornando necessários. 

§. 48. Já porém assim n&o 6 n^iquellas leis, que, 
estando enunciadas com a precisa clareza, nem sempre 
fec podem executar à letra. N'estas leis o que se pede 6 
a interpretação mtrietim, OU a extensiva '(§. 13.). 
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Os meioa. que para isso contribuem, suo os ires pri- 
moiros, c principalmente o primeiro e o segundo. O 
quarto poderia emendar o sentido da lei, e ser, por essu 
causa, muito proveitoso ao progresso do direito; mas 
nunca, ou dificilmente, poria em harmonia a expressão 
e o sentido, que é em que consiste a interpretação. 

46. Sobre estos principios, assim reduzidos a toda 
a simplicidade possível, fundaremos as regras mais ge- 
raes da interpretação das leis; e por essa occasiuo,-lam- 
bem apontaremos, em seguida, as dos contractos c testa- 
mentos. 

LEIS. 

§. 47. Uma das primeiras obrigações do interprete 
6 ver, se na lei se firma regra ou excepção; pois, segun- 
do for uma ou outra d'estas cousas, assim se ha de in- 
tender c applicar diversamente a lei; — e 09 vezes vem 
em figtira d'exccpção, o que na realidade 6 uma regra. 

A regra sempre se estriba n'uma razão geral; o ex- 
cepção, numa razão particular. 

Eis aqui o meio de bem as diflerençarmos: se duas 
proposições dispozerem sobre cousas da mesma natureza, 
a que abarcar mais constitue a regra; a outra conterá 
a excepção; — e se tantos casos podér involver uma, 
como outra, teremos duas regras, o nenhuma excepção. 

§. 48. Como as palavras das leis não são, serfào 
meios, e a intenção é que é o fim; em toda a regra ou 
excepção se subiritende sempre tudo o que 6 essencial 
para cila ter execução. 

Ex. O alv. de 9 de novembro de Í754 não diz, nem 
uma palavra á cerca iVinterdictos possessórios; mas in- 
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tende-se, que os concede, por serem essenciaes á posse, 
que transraitte. 

§. 49. Se for incógnito o motivo d'uma lei, mas 
bem pronunciada a sua intenção; essa lei deve presu- 
mir-se fundada em alguma consideração d'utilidade pu- 
blica, e executar-se conformemente ao seu espirito, sem 
embargo d'uma ou outra inconveniência, que d'aí pos- 
sa resultar; aliás muitas leis seriam derruídas pela sub- 
tileza do raciocínio. 

Ex. Não é fácil atinar com o motivo da disposição 
da Ord. liv. 4. til. 92. §. i., combinada com a do mesmo 
liv. tit. 36. §. 4.; e com tudo executa-se. 

§. BO. Os privilégios (§. 5.), ou leis estabelecidas, 
por considerações particulares, contra outras leis, ou 
contra direito commum, nunca se extendem a mais dos 
casos expressamente designados na sua disposição. 

Ex. O favor da Ord. liv. 4. tit. 83., concedido aos 
soldados, e pessoas, que morrem na guerra, não pôde 
nunca ser ampliado fóra dos casos, declarados nas pala- 
vras da mesma Ord. 

§. 51. Das leis odiosas (§. 5.) também se não ti- 
ram nunca consequências, para casos, que ellas expres- 
samente não designam. 

Ex. Da Ord. liv. 1. tit. 78. §. 14. e res. de 3 de 
novembro de 1792 annullarem as vendas e trocas, quan- 
do na escriptura se não incorpora a certidão da sisa, 
não se pôde concluir, que também sejam, ou devam ser 
nullos taes contractos, feitos por escripto particular, em 
que se não copia aquclla certidão. 

x 
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§. 52. As leis favoraveis (§. 5.) admittcm toda a 
extensão, compatível com estas duas cousas reunidas,— 
o seu motivo e a equidade; — e nunca se interpretam 
duramente, nem se applicam de maneira, que façam pre- 
juizo ás pessoas, que querem beneficiar. 

Ex. A Ord. liv. 4. tit. 5. §. 2. nao se pôde inter- 
pretar a favor do comprador, que quer desfazer a venda, 
por não ter pago o preço no tempo ajustado; porque so 
damnificaria com isso o vendedor, que é a pessoa que n 
lei quiz favorecer. 

53. As leis imperativas (§.4.), de ordinário, não 
soffrem, nem ampliação, nem restricçâo alguma. 

Ex. A lei do imposto deve ser applicada de geito 
que nenhum collectado pague mais, nem menos, que o 
que dever pagar. 

§. 54. Nas leis prohibitivas (§. 4.) deduzem-se con- 
sequências do menos para o mais. 

Ex. Se os prodigos, pela Ord. liv. 4. tit. 103., não 
podem administrar os seus bens, com mais forte razão 
os não podem alhear; e se o Cod. penal, art. 450. n.° 
2., pune o que vender uma cousa duas vezes a difie— 
rentes pessoas, com mais razão castiga o que a vender 
ires vezes. 

§. 55. Nas leis permissivas (§. 4.) é o contrario. 
Conclue-se do mais para o menos. 

Ex. Se cu tenho direito de doar os meus bens, cora 
muito mais razão os posso vender, ou permutar. 

§. 56. Estas consequências, do menos para o mais, 
ou do mais para o menos, não se intendem a respeito 
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de toda» ns cousas. Sómente a respeito das quo e&o do 
mesmo genero d'aquellasf sobre que a lei dispõe, ou de 
natureza tal, que facilmente se conhece, que a razão e 
mente da lei lhes é applicavel. 

Ex. Se um menor pubcrc pôde testar, e por conse- 
guinte dar todos os seus bens á hora da morte; parece, 
que, por um argumento de maior para menor, também 
deveria poder dar parle d'elles inter vivos. Mas não 6 
assim; porque os actos inter vivos não são da mesma 
natureza dos mortis causa. 

57. Em apparecendo algum rigor de direito (§. 
6.), o que se tem que fazer é distinguir entre rigor 
essencial, e rigor não essencial da lei. 

Sendo essencial, como nas leis, que prescrevem as 
solemnidades de certos actos, observa-sc a lei á risca. 

Ex. A lei, Ord. liv. i. tit. 80., especifica as forma- 
lidades dos testamentos. Se houver algum, cm que esque- 
cesse, ou não se podesse completar alguma, esse testa- 
mento é nullo, ainda que haja certeza da vontade do 
testador. Isto é uma dureza; mas, sem cila, caducava a 
lei. 

Não sendo essencial, interpreta-se a lei, segundo a 
equidade. 

Ex. Pela Ord. liv. 4. tit. 65. pr. a superveniencia 
de filhos faz rescindir a doação. Mas, se esses filhos fal- 
lecerem antes da rescisão, manda a equidade, que não 
seja o doador admittido a rescindil-a. Em nada com isso 
se destróe a lei. 

§. 58. Não ha, pois, caso nenhum, cm que, livre p 
indifierenlemente, nos possamos apegar ao rigor de di- 
reito, ou á equidade. 

Tamanha injustiça seria julgar pela equidade, quan- 
do a mente da lei e as circumstancias demandam o ri- 
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gor; como decidir pelo rigor, quando, sem offensa da 
lei, se pôde recorrer 6 equidade. 

§. 59. Se houver estylo ou costume (§. 19.), que 
determine o sentido d'alguma lei, devemo-nos cingir a 
esse estylo ou costume; por ser o uso o melhor inter- 
prete das leis. 

§. 60. O direito, que nos provém da disposição 
duma lei, adquirimol-o por mero c/feito dessa lei, quer 
saibamos, quer ignoremos a sua existencin, ou o facto, 
de que cila faz depender o direito. 

§. 61. Toda a pessoa, capaz de exercer os seus di- 
reitos, pôde, sem estôrvo de ninguém, renunciar os que 
o lei estabelece em seu favor. 

§. 62. Ninguém pôde embaraçar, por convenções, 
ultima vontade, ou outro qualquer modo, que as leis 
regulem, o que lhe diz respeito. 

CONTBACTO8. 

§. 63. As palavras dos contractos interpretam-se, 
como as das leis, ou doutro qualquer escripto (§§. 16. 
e 21.): 

Se tôm varias accepções, intendem-se n'aquella, que 
mais condiz com a natureza do contracto. L. 67. D. de 
reg. jur. 

Por mais genericas, que sejam, só comprehendem as 
cousas, sobre que as partes se propozeram contractar, e 
n&o outras. L. 9. §. f. D. de transact. 
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O que está no fim de uma phrase refere-se ordina- 
riamente à phrase toda; uma vez, que lhe convenha, e 
concorde cm genero e numero. 

§. 6i. As clausulas d'um contracto, interpretam-se 
umas pelas outras. L. 126. D. de verb. sigiiif. 

Subintcndem-se sempre as do costume, ainda que 
se nilo faça menç3o d elias. Cod. civ. franc. art. 1160. 

Se alguma for susceptivel de dois sentidos, toma-se 
n'aquelle, em que pôde ter efleito; e nunca no que for 
contrario a este. L. 12. D. de reb. dub. 

Em duvida, explica-se contra o estipulante, que deve 
imputar a si a culpa, de nSo se ter declarado melhor. L. 
38. D. de verb. oblig. 

Se 6 concebida no plural, resolvc-se, as mais das 
vezes, em muitas singulares. 

• 

§. 65. Todo o contracto abrange todos os casos, 
comprchendidos por direito na obrigação, que d'elle 
nasce; ainda quando as partes, para salvar alguma duvi- 
da, exprimam d'esses casos uns, e calem outros. L. 81. 
D. de reg. jur. 

Quando algum contracto é ambiguo, interpreta-se 
pelo uso e costume do paiz. L. 34. D. de reg. jur. 

Se tem por objecto uma universalidade, comprehen- 
de todas as cousas particulares, de que essa universa- 
lidade se compõe; sem nem se quer exceptuar aquellas, 
de que os coutrahentes n3o tinham conhecimento. L. 
29. C. de transact. 

TESTAMENTOS. 

.§• 66. Nos testamentos, deve a interpretação fazer- 

» 
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se do maneira, que sempre se dê á vontade dos testado- 
res uma plena e inteira execução. L. 12. D. de reg. jur. 

g. 67. Servem, para esta interpretação, todas as re- 
gras da dos contractos; menos sómente a 4." do §. 64., 
e a 3.* do §. 68. 

,, r,i 1 4À, l 10 lOi" • • » Ifi I 



CAPITULO SEGUINDO. 

HcrmcneuMia parltculur. 

1. 

DO DIREITO JtOJfiJTO. 

§. 68. Com o dominio da Grécia, passaram para Ro- 
ma as differerites seitas philosophicas; mas nem todas 
cilas foram, nem podiam ser tomadas para base da scien- 
cia do direito. 

Na o o foi a platónica, ou académica antiga, por cui- 
dar mais das cousas divinas, que das humanas. 

Nem as académicas, média e moderna, por inverte- 
rem todos os princípios do justo, confundindo as noções 
do verdadeiro e do falso. 

Nem a peripatelica, por se entreter especialmente 
com as «ciências naturaes. 

Nem a epicureia, por parecer occupar-se mais do re- 
pouso, e commodidades da vida, que dos negocios do 
estado. 

Nem finalmente a cynica, por ser contraria dos bons 
costumes. 

§• 69. A única, que dava preceitos sobre os deve- 
resi e se prestava, por sua dialéctica, a todas as defini- 
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Cões e divisões, necessarias á jurisprudência, era a do 
Porlico ou estóica. 

Esta pois, como mais apropriada, é a que foi geral- 
mente seguida pelos jurisconsultos, no governo da repu- 
blica. 

<§. 70. Mudada depois a fórma do governo, logo no 
tempo d Augusto, se começaram a dividir os jurisconsul- 
tos em duas novas seitas. Teve uma por fundador An- 
listio Labeão; a outra principiou cm Ateio Capitão. 

O primeiro, dotado d'um grande génio, amava aífin- 
cadamente a antiga liberdade de Roma; mas admittia 
facilmente, na interpretação das leis, toda e qualquer 
novidade, com tanto que fosse razoavel. O segundo, con- 
summado no estudo da jurisprudência, era um cego adu- 
lador d'Augusto; mas prezava e defendia, com todas as 
suas forças, as opiniões e fórmulas antigas. 

§. 71. Figuraram, entre os successores de Labe3o, 
Proculo, e Pégaso; e entre os de Capitão, Sabino, e Cás- 
sio. 

Daí veiu o chamar-se uma destas seitas proculeia- 
na, ou pegasiana; e a outra sabiniana, ou cassiana. 

72. N'cstas duas seitas havia estes ponctos de 
differença: 

Os proculeianos gostavam de inventar doutrinas no- 
vas; os sabinianos sustentavam as antigas. 

Os proculeianos acostavam-se mais ao rigor e subti- 
leza dos lermos; os sabinianos mais á equidade. 

Os proculeianos cuidavam muito das razões das leis; 
os sabinianos quasi que não faziam caso d'isso. 
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§. 73. Com a promulgação do Edicto Perpetuo, sob 
o império dc Adriano, foram estas seitas modificadas 
pelo apparecimento d'uma terceira, —a dos erciscundos 
ou médios. 

Estes, sem se alistarem em nenhuma das duas sei- 
tas, adoptavam indistinctamente de qualquer d'ellas a 
opinião, que intendiam ser melhor. 

§. 74. O ajunctamento de muitas leis, postas por 
certa ordem, chama-se codigo; e a reunião de muitos 
codigos, sobre certo direito, diz-se corpo d'esse direito. 

O corpo de direito romano compõe-se do Digesto, 
da Instituía, do Codigo, das Novellas e das Authenticas. 

§. 75. O Digesto, ou Pandectas, foi formado de fra- 
gmentos das obras de trinta e nove dos mais illustres 
jurisconsultos, a quem os imperadores haviam dado a 
faculdade de explicar as leis. Contém por isso todos os 
princípios do direito civil e jurisprudência romana. 

Está repartido em septe partes, que comprehendem 
cincoenta livros, cada um dos quaes consta de vários tí- 
tulos;— e cada um dos fragmentos tem o nome do au- 
clor, e também o do escripto, donde foi tirado. 

§. 76. A Instituta, extrahida, em grande parte, dos 
tractados elementares dos antigos jurisconsultos, e sobre 
tudo das Institutas de Gaio, foi feita com o destino de 
ter uso nas escholas da jurisprudência; mas, sendo pu- 
blicada quasi ao mesmo tempo, que o Digesto, logo re- 
cebeu, junctamente com elle, o caracter e força de lei. 

Consta de quatro livros, que se dividem em títulos, 
subdivididos rm paragraphos; — sem indicar, nem ns 
fontes, nem o nome dos auclores das doutrinas, que ado- 
ptou. 
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§• 77. O Codígo, repetitae praelectionis, reúne em 
si, resumida e systematicamente, as diversas constitui- 
ções, que andavam nos codigos gregoriano, hermogenia- 
no, e theodosiano, com todas as promulgadas por Justi- 
niano, até 17 de novembro do anno 534. Apenas se 
omittiu uma ou outra, que aos compiladores pareceu 
supérflua, ou repetida. 

Está dividido em dose livros, que se compõem de 
muitos titulos; e os titulos, de constituições, que todas 
trazem o nome do imperador, a que pertencem. 

§. 78. As Novellas são as constituições publicadas 
posteriormente; as quaes muitas vezes alteram as dispo- 
sições do Digesto, da Instituta, e do Codigo. 

Authenticas são os resumos d'essas Novellas, postos 
no Codigo, em seguida ôs disposições, que alteram. 

§. 79. As Novellas, e os livros e os titulos do Di- 
gesto, da Instituta, e do Codigo, têm cada um, logo no 
alto, sua inscripção, que exprime a idêa summaria das 
matérias, em que versam. 

Com relação a essa idêa é que, em regra, devem ser 
intendidas as palavras e phrases, e, por consequência, as 
disposições d'esses livros, titulos, e Novellas. 

§. 80. O nome do auctor, e do livro, d'onde saí- 
ram as leis; isto é, os fragmentos, ou constituições, é 
para o interprete as poder restituir, com facilidade, à 
sua genuína lição. 

Isso deve fazer; e conferir umas com outras as di- 
versas passagens do mesmo auctor, na mesma obra, ou 
enudifferente; para, por alguma mais fácil, perceber as 
mais difficeis. 
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§• 81. A regra para os casos de collisào, entre as 
leis de qualquer corpo de direito, é esta: A lei posterior 
deroga a anterior. 

Segundo ella, as disposições das Novellas modificam 
as do Codigo; as do Codigo, as da Instituta c Digesto; 
e entre o Digesto e a Instituta, prefere a Instituta ao 
Digesto, quando se conhecer, que, por ella, se quiz esta- 
belecer direito novo; fóra d'esses casos, prefere o Di- 
gesto ô Instituta. 

Taes siio as regras, que nos transmittiram os pra- 
xistas. 

Para nós porém, depois da lei de 18 d'agosto de 
1769, a melhor regra será a do Corr. Telles, no seu 
Comment. ao §. 9. dessa mesma lei: Attender 6 força 
das razões, em que as disposições se fundam; e seguir a 
mais cordata. 

II. 

t>0 DIREITO CiSoSICO. 

§. 82. Consta o corpo de direito canonico do De- 
creto de Graciano, Decretaes de Gregorio IX., Clemen- 
tinas, Extravagantes de João XXII., e Extravagantes 
communs. 

83. Fazem a principal matéria do Decreto 09 câ- 
nones dos apostolos e os dos concílios, assim geraes, como 
particulares, tanto orientaes, como occidentaes; as epi- 
stola e decretos dos pontifices; as sentenças dos sanctos 
padres; e também algumas leis romanas, bebidas no co- 
digo alaricano. 
* O uso éque deu, a esta obra de Graciano, o nome de 

Decreto; porque o seu auctor, monge benedictino, nalu- 
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ral de Clusio, na Toscana» o titulo, que lhe poz, foi o de 
concordia canonum discordantium. 

§. 8fc. Para este seu trabalho, publicado em 1152, 
serviu-se Graciano das collecções > 

De Ivo, bispo carnotense, no tempo d' Urbano II,— 
Excerpliones regularum ecclesiaslicarum, ou, segundo a 
denominação vulgar, Decrelum Ivonis episcopi carnuten- 
sis; e Panormia Ivonis. D'estas duas collecções, a se- 
gunda é uma especie de compendio da primeira. Gracia- 
no colheu d'ambas; mas mais d'aquella, que d'esta. 

De Anselmo, bispo luccnce, no tempo de Alexandre 
II. c Gregorio VII.,—Auihenlica el compendiosa colle- 
ctio regularum el sententiarum sanctorum patrum ei au- 
clorabilium conciliorum. 

De Burchardo, bispo trormaciense, — Magnim de- 
cretorum, aut canonum volumen,— publicada em 1020. 
{ ' E de Reginon, abbade de Prum, — De disciplinis 
ecclesiaslicis, et religione christiana, — feita, no fim do 
século ix., para uso da diocese de Tréves. 

§. 85. De mais d'estas, ainda Graciano consultou 
outras collecções, como foram a de Dionysio exiguo; as 
de Cresconio, bispo africano; a de Isidoro, bispo hispa- 
lense; e a de Isidoro mercador; — mas n3o examinou 
em seus autographos nenhum dos monumentos, contidos 
«'essas collecções, de que se utilizou; e d'aí nasceu o 
cair em muitos erros. 

§. 86. Nem foi só isso. Entrava em seu proposito a 
idea, que se vê do titulo, que deu á sua obra; mas, tal- 
vez por carência de conhecimentos sobre a critica, achro- 
nologia c a historia, n&o attendeu nem ao tempo, nem 
aos Iogares, em que se practicava a disciplina, a que os 



PARTICULAR. 89 

cânones alludiam. Por isso nem sempre se saiu bem do 
seu intento. 

§. 87. A pezar de tudo, a collecçuo de Graciano esta- 
va systematica e melhodica. Propunha primeiro certas 
proposições, que valiam, como de princípios; e depois 
adduzia os cânones, decretos, sentenças, ou leis, que lhes 
serviam de prova. Era o único adaptado ao gosto, que 
então vogava no ensino. 

Ganhou, por isso, logo tanto crédito, que, a pedido 
da universidade de Bolonha, foi approvado por Eugénio 
III., para ser lido e explicado nas aulas. 

§. 88. Nem com o tempo, porém, nem com o uso 
se gastavam os defeitos apontados nos §§. 85. e 86., an- 
tes, por assim dizermos, mais se robusteciam, por serem 
n'um livro ensinado nas escholas, e com muita auctori- 
dade no foro. Crescia, de dia em dia, a necessidade de os 
emendar. 

Pio IV. e Pio V. commetteram isso ao cuidado de 
homens doutos, que concluíram seus trabalhos no tempo 
de Gregorio XIII.; e, da natureza do serviço, que fize- 
ram, se ficaram chamando corredores romanos. 

§. 89. Gregorio XIII., approvando esta correcção, 
por um decreto seu, no anno de 1580, prohibiu, sob 
pena de ecxommunhão, que se-lhe fizessem additamentos 
e interpretações. 

Com tudo, ainda no Decreto de Graciano escaparam 
muitos erros; enão se deve interpretar nenhum dos seus 
logares, senão á vista das suas fontes. 

§. 90. As Decretaes de Gregorio IX., assim chama- 
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das (lo papa, que decretou esta collecç&o, são, no direito 
canonico, uma similhança do Codigo, no direito roma- 
no. Estão divididas em cinco livros; e cada livro, em 
muitos títulos. 

O seu auctor foi S. Raimundo de Penaforte; a sua 
matéria, as cinco collecções, publicadas depois do Decreto 
de Graciano, e as decrelaes de Gregorio IX., posteriores 
A ultima d'essas cinco collecções, e anteriores a 1234, 
que é quando appareceu publicada e sanccionada esta 
collecçâo gregoriana. 

<§. 91. As cinco collecções, de que falamos, sJlo 
a de Bernardo circa, preposito papiense, e depois bispo 
faventino, feita pelos annos 1190, ou 1191; a de João 
gallense ou vallense, pelos annos 1201, ou 1202; a de 
Pedro benaventano, mandada fazer por Innocencio III., 
-em 1212; a dc Innocencio III., cinco annos depois da 
antecedente; e a de Honorio III., em 1227. 

D estas cinco collecções as duas primeiras eram de 
auctoridadeparticular; as oulras, d auctoridadç publica. 

§. 92. Alguns annos depois da de Gregorio IX., 
saiu, em 1245, oulra collecç&o, — de Innocencio IV., 
com as determinações do concilio lugdunense I.; e mais 
adeante, em 1274, ainda oulra, — de Gregorio X.t com 
as determinações do concilio lugdunense II. 

Destas duas collecções, e mais algumas decrelaes 
doutros pontifices, e as suas próprias, fez Bonifacio \III. 
uma só, seguindo o mesmissimo methodo e divisão dag 
Decretaes dc Gregorio IX.; das quaes ficou sendo parte, 
com o titulo de livro sexlo. 

§. 93. As Decretaes de Gregorio IX. tôm bastantes 
passos obscuros; e isso vem : 
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1.° Das mutilações; porque S. Raimundo, julgando 
cortar só o supérfluo, também, por vexes, entrou pelo 
necessário. 

2.° Das divisões; porque S. Raimundo, levado da 
ordem das matérias, partiu, de quando em quando, uma 
decretai em vários textos, e inseriu-os cm differentes tí- 
tulos. 

3.° Das interpolações; porque S. Raimundo algumas 
fez nas decretaes, que colligiu, [para as accommodar á 
disciplina do seu tempo. 

§. 94. Achada, por tanto, alguma obscuridade na9 
Decretaes de Gregorio IX., a regra será uma destas tres: 

1.* Recorrer ás fontes, d'onde S. Raimundo extrahiu 
os textos; e cotejar bem os antecedentes com os conse- 
quentes. 

2.* Reunir, sendo possível, os vários textos, que hou- 
verem sido formados d'uma só decretai; e comparal-os 
entre si. 

3.® Lançar mão das lucubrações dos sábios, que têm 
procurado remediar estes descuidos de S. Raimundo (<S. 
40.). V 

§. 95. As Clementinas contêm as decretaes de 
mente V.; as Extravagantes de João XXII., todas as do 
pontifice d'esí« nome; e as Extravagantes communs, as 
de diversos pontífices, desde Urbano IV. até Xisto IV., 
que não vêm em nenhuma das outras collecções. 

§. 96. As determinações, por que^se rege actual- 
mente a egreja, não são só as do corpo do direito cano- 
nico. Tem, após essas, vindo outras, que constituem o 
que se chama direito canonico novíssimo: — são as dos 
concílios de Pisa, Constança, Basilea, e Trento, com as 
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dos decretos e bulias pontifícias, procedidas da cúria ro- 
mana, e algumas leis civis. 

§. 97. N5o nos demoramos cm prescrever regras 
especiaes d'interpretaç3o para esíe direito. Contentamo- 
nos de reproduzir aqui, sob nora fórma, alguma da dou- 
trina dos §§. 16.e3i.: Tenha o interprete sempre mui- 
ta conta com o tempo e logar, em que, e para que a de- 
terminação foi feita; e com a occasiào, ou questão, que 
lhe deu causa. 

III. 

DO D/71E/TO PÁTRIO. 

§. 98. O nosso direito pátrio acha-se parte compi- 
lado, e parte avulso. 

Anda compilado: 
O publico constitucional,— Carta constitucional, dc 

1826; e Acto addicional, de 1852. 
O mercantil, — Codigo commercial. 
O que marca a ordem do processo,—Novíssima Re- 

forma judiciaria. 
O administrativo, — Codigo administrativo. 
O criminal, — Codigo penal. 
E o que regula os contractos, e ultimas vontades,—> 

Ordenações e leis do reino. 
O avulso comprehende: 
As cartas de lei, alvarás, cartas regias, decretos, re- 

soluções de consulta, provisões dos tribunaes, avisos, e 
portarias, que tôm modificado, alterado, substituído, ou 
accrescentado o direito das ordenações, ou d algum dos 
outros codigos, — Leis extravagantes. 

As interpretações authenticas, feitas na conformidade 
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lia Ord. liv. 1. tit. 5., e lei de 18 dagosto do 1769. §. 
4.,— .lsseti/os da Casa da Supplicação. 

E as regras de proceder, nascidas do uso, estando 
nos termos do §. 19.,— Costumes. 
IfcfvtVKit w> ' * ' ■ • • /, 1 

: r '• •'< >,i!1 • V.' 
§. 99. A Carta constitucional foi-nos doada livre- 

mente por Sua Majestade imperial, o immortal Ddque 
de Bragança. 

Determina a extensão do terrilorio; a auctoridado 
do rei; as garantias dos nossos direitos civis e políticos; 
a fórma de governo; o estabelecimento dos grandes cor- 
pos do estado; e a administração da fazenda publica. 

O Acto addicional versa principalmente cm eleições, 
iniciativa, e abolição da pena capital nos crimes políti- 
cos. 

100. OCodigo commercial tem a sua historia na 
carta dedicatória, que lhe serve dintroducção. 

É em duas partes. Na primeira tracta do commcrcio 
terrestre, em Ires livros, — das pessoas do commcrcio; 
das obrigações e contractos commerciaes; e do loro, e 
ordem do processo commercial. Na segunda, u um só 
livro, tracta de toda a legislação do commercio maríti- 
mo. 

§. 101. A Novíssima reforma judiciaria 6 obra do 
governo, que foi para ella auctorizado pela carta de lei 
de 28 de novembro de 1810, art.30. Teve por base essa 
mesma carta de lei, e mais os decretos de 18 de maio de 
1832, 12 de dezembro de 1833, 29 de dezembro de 
1836, e 13 de janeiro de 1837. 

Contóm a divisão judicial; a organização, competên- 
cia, e attribuições dos tribunaes, e magistrados maiores 
e menores, e seus empregados; e depois tudo o que é 
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tendente a prescrever a fórma, os termos, c o andamento 
dos dois processos,—civil, e criminal. 

,0>U ul' . rJr.-r;: I '!*■ t -r 'J 
.tlMillu)—,.fil í cili «otnial *oii 

§. 102. O Codigo administrativo vem da mesma 
origem, que aNovissima reforma. Assenta nas leis de 29 
doutubro de 1840, 27 doutubro, e 16 de novetnbro de 
1841; e no Codigo administrativo de 31 de dezembro 
de 1836, que tinha tido o seu principio no decreto de 
16 de maio de 1832, n.°23, lei de 25 dabril, e decre- 
to de 18 de julho de 1835. 

Dispõe sobre a divisão do territorio; sobre a for- 
mação, nomeação, e attribuições dos corpos, magistra- 
dos, e trihunaes administrativos; e sobre junctas de pa- 
rocliia; — mas leis administrativas, não traz nenhumas. 

, m C . JÓ) 

§. 103. O Codigo penal foi, por decreto de 10 de 
dezembro de 1845, incumbido a uma commissào, que o 
concluiu cm 30 de septembro de 1852; e, por decreto 
de 10 de dezembro d'esse mesino anno, foi publicado e 
approvado, como lei. 

Foram suas fontes os codigos de França, Ilispanha, 
Brasil, Áustria, e Nápoles; e também a Théorie du co~ 
de penal, de Chauveau e Faustin Hélie; e o Trailé du 
droil pénal, de Rossi. 

Está dividido em dois livros. No primeiro d5o-se os 
principias geraes, ou regras á cerca da criminalidade e 
criminosos; sobre as penas e seus effeiíos, applicação, e 
execução; sobre as causas, que oxemptam da responsa- 
bilidade penal, e que a altenuam ou aggravam; e rela- 
tivamente á exlincção dos crimes e das penas. No segun- 
do comprehendem-se os crimes, considerados em seus 
differentes generos e especies. 

§. 104. Ordenações, temos as affonsinas, publica- 
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das no reinado de D. Affonso V.; as emanuelinas, devi- 
das a D. Manoel; e as philippinas, assim chamadas por 
serem do tempo da dominação dos Philippes de Castella. 

Estas nltimas é que são as vigentes; è foram elaBó- 
radas sobre as emanuelinas, da mesma sorte que já estas 
o haviam sido, sobre as affonsinas. 

. tfi ; > \ >\\r ■ <1 >•••• •• • • '^'1 » ■?, 

§. 105. .Nas affonsinas entraram todas as leis ante- 
riores,— desde I). Affonso TI. até D. Affonso V.; as de- 
cisões ôu capítulos das cáries, celebradas de D. Affonso 
IV. por dcante ; muitas disposições do direito romano e 
canonico, interpretado pelos glosadores; as concordatas 
de D. Dinis, D. Pedro /., e D. João I.; algumas leis 
das Partidas; os costumes geraes da nação; e certas 
usanças particulares d'uma ou d'outra cidade, ou villa. 

iHincup .«Vt&itll .1 ')i» "kq lelmihwi 
9 njí . u i iIIh àlA . .1 <> r.»» n* Híuimí «*» 

<§. 106. O primeiro livro d'estas ordenaçSes é em 
estylo legislatorio; nos quatro restantes a fórma, que 
predomina é diffcrenle. Os títulos, cuja fonte são os 
costumes do reino, ou leis antigas, ou Capítulos de côr- 
tes, trazem um breve prefacio, que principia pelo costu- 
me, ou pelo nome do legislador, e das cortes e logar, 
em que foram convocadas; transcrevendo depois as leis, 
e accrescentando aquellas, que foram alteradas, ou de 
novo estabelecidas. 

.etn^nii ti) L -0d ^ ! di) 

107. Nas emanuelinas entraram as mesmas espe- 
cies das affonsinfts, modiíicftdas, substftuida*s, e augmén- 
tadas pela grande cópia de leis, que se publicaram no 
tempo, que mediou entre D. Affonso V. e D. Manoel. 

Guardou-se n'estas segundas1 ordenações a mesma 
divisão das primeiras; mas já assim não foi com a fôr- 
ttia, nem com a collocação das matérias, que mudou 
muito. 
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<§. 108. Nas philippinas entrou, com algumas alte- 
rações, tudo o (jue constituía as emanuelinas; e mais 
vários títulos c paragraplios das leis de D. Manoel, D. João 
JIL, e D. Sebastião, colligidas pelo licenciado Duarte 
Nunes de Leão. 

109. As disposições das nossas leis n3o tém, 
como se vô, uma origem só; tém muitas; por isso deve 
o interprete, primeiro que tudo, averiguar, donde pro- 
cede a disposição, que se propõe de interpretar; para, 
sendo necessário, a poder restituir á sua primitiva (§. 
16.). 

.§. 110. A nossa língua só começou de vestir o seu 
caracter particular pelo tempo de 1). Duarte, quando já 
se trabalhava nasOrd. aflons. Até alli correu cila rude e 
incerta em suas fórmas. As pennas, que emprehenderam 
fixál-a e pulil-a, escolhendo entre as palavras adoptadas, 
aproveitaram as que intenderam, que se casavam mais 
com o génio da nação, e deixaram as outras. 
. Assim, nas Ord. affons., e mais ainda nos diversos 

monumentos, de que ellas se formaram, lém-se palavras 
perfeitamente obsoletas, que o interprete n3o pôde igno- 
rar, sem ficar impossibilitado para recorrer ás fontes. 
Precisa, por tanto, de extender os seus conhecimentos 
philologicos até Ã infanda da lingua. 

§. 111. Como as Ord. nasceram umas das outras 
Cj§. 104.), e o mister das Extravag. tem sido alterar ou 
substituir as Ord. (§. 98.); de necessidade haviam de 
passar, d'umas d'estas leis para as outras, muitos logares 
sirnilhantes. 

Deve o interprete procural-os, e conferil-os uns com 
os outros, para melhor se assegurar do espirito da lei. 
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§.112. A respeito dos costumes e historia da na- 
çSo, da occasião da lei, e da vida do seu auctor, lá tem 
o interprete as regras geraes (§§. 16. e 22.). É só dar- 
Ihes a conveniente execução. 
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DEFINIÇÕES. 

§. 113. Diplomatica é a sciencia, que nos ensina a 
avaliar com exactidão os diplomas, e mais documentos 
públicos antigos, discernindo os verdadeiros dos falsos 
ou duvidosos. 
-tY»stTJici»«fl ; *nl)l-fiTT Ãiíb nrHl'»rj){ r, úSíitttUtl • 1 

, f.Ii ii"■ '>.i - ■ b >ixi '■ . • ' 
§. 114. As duas palavras, diploma e documento pu- 

blico, tém duas accepções, — lala e restricta. Pela pri- 
meira s3o synonimas; pela segunda, diploma quer dizer 
o despacho, ou carta patente, que leva o sello de armas 
do soberano, ou a sua assignatura, ou firma; e docu- 
mento publico é o instrumento ou escriptura, exarada 
oficialmente por pessoa publica, para interesse c con- 
servação do direito d'alguem. 
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§. 115. Na idea geral, — dar-nos noticia dalgum 
facto, ou pessoa, — também o diploma e documento pu- 
blico se confundem com monumento e memoria; mas 
differem nas ideas especiaes e accessorias. 

O diploma e o documento publico descrevem o facto, 
com alguma extensão, sobre o papel, ou pelles dos ani- 
maes. « * , . 

O monumento resume-o em breves palavras, sobre 
metaes, pedras, ou madeira. 

A memoria perpetúa-llie a lembrança, por um arte- 
facto qualquer; — uma pyramide, uma columna, um 
arco; e até ás vezes uma arvore. 

.o/naiam ojirrwAí» 

§. 116. Os documentos, feitos sobre o comprido, e 
com tal extensão, que se não podem bem conservar, se- 
não enrolados, dá-se-Ibes o nome de rolos; se são escri- 
ptos dos dois lados, tém o de opistographos; e se o seu 
objecto é instruir-nos em alguma sciencia, ou arte, ou 
referir a historia do seu tempo, ou dos séculos anterio- 
res, denominam-se códices, ou manuscriplos. 

§. 117. Os monumentos chamam-se moedas, se pri- 
meiramente foram destinados para o uso do commercio; 
e medalhas, e inscripções, sendo logo feitas para tornar 
duradoura a memoria d'alguma pessoa, ou facto notável. 

Chama-se tiumana a sciencia das moedas; numismá- 
tico, a das medalhas; e lapidaria, a das inscripções. 
Í •{ i-ui li »'<•:!» • i: r. ,*•> . '[ ■■■" !. . i 1 i 
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II. 

NECESSIDADE DO SEU ESTUDO. 

§.118. O estudo da diplomático 6 muito util c ne- 
cessário. Sem esta sciencia, nem poderíamos apurar mui- 
tas verdades da historia, que é a nossa mestra da vida; 
nem defender o nosso patrimonio, ou prerogativas, de 
quem, com um titulo fingido, procure espoliar-nos des- 
ses bens, como tantas vezes acontece. 
-cuinlqib j.f) jeíiqbfii ;i| ;<> i Ò mi 

.mil 
III. 

HISTORIA* 

§. 119. A falsidade d'um documento sempre preju- 
dica a alguém; e é natural, que esse alguém tracte logo 
de inventar meios para conhecer e demonstrar essa fal- 
sidade. Por isso, as regras diplomáticas não podem dei- 
xar de ser muito antigas. 

A sua reducção, porém, a um systema particular 
Jem pouco mais de século e meio. João Majbiiaon, da 
congregação benedictina de S. Mauro» em França, é que 
lhe deu comôço, na sua obra, — De re diplomático, — 

• dada á estampa em 1681. 

§. 120. A exemplo de Mabií.lon, muitos tôm, de 
então para cá, cultivado a sciencia, já percorrendo o 
systema em geral, já escrevendo só sobre alguma das 
suas partes, já formando collecções de documentos anti- 
gos, já ordenando glossários opportunos para a intelli- 
gencia d'esses documentos. 
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IV. 

DIVISÃO. 

§. 121. Para se poder fazer conceito d'um docu- 
mento, será mister descer à analyse dos princípios, ou 
partes, que o constituem; e estes principios tôm em si 
uma divisão muito natural, e commoda, —»em extrínse- 
cos, que são os que se não podem, e intrínsecos, que são 
os que se podem passar dos originaes para as cópias. 

Ássim 6 que dividiremos os principios da diplomá- 
tica. 

.181 
V. 

SUBSÍDIOS. 
no'í» ' A .011 

-•! mí in m»$U •«"•» "KJ> *> ti ;omi<íl u oib 
§. 122. O conhecimento profundo das duas línguas, 

— latina e portugucza, — consideradas ambas nas suas 
diversas edades, e o da historia especialíssima de Portu- 
gal, precedido do da geographia e chronologia; são cou- 
sas tão indispensáveis para o exame dos nossos documen- 
tos antigos, que, sem ellas, mal poderia o diplomático 
dar um passo. 
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CAPITULO SEGUNDO. 
•.b ,-•!»■ ij fjb i.ii" .'4 -»>n?i'>lT*i| ,u inaroi •>-ítu." .mw 
— tíll ' ^-ÍTI'» >'lil 1 J OUVI W II" , 

PràncipioM extrinacro». 
.«í-íJiwj iti siuilTiA I' "OTO"1 J inJuo 'límnmn 

*tt$0T 9 r»f.íO(»[qil) «n «tiflin&tlKT "6h " >r»iiiqfu'j <>f. 
1* 

MATÉRIA DOS DOCUMENTOS. 
IMtttritF&t 'jop ,!»'»«,> «i ão c.»u iil .ixl 

§. 123. A matéria dos documentos é complexa. Tem 
uma parte subjectiva, que 6 aquella, sobre que se lançam 
os traços dos sons, que exprimem as idcas; outra appa- 
rente, que são esses mesmos traços; e outra instrumen- 
tal, que é aquella, com que elles se fazem. 

'.*©«tfi:^((( 'íflsíoí u "•> 

6CBJBCTIVA, 

•iflNfelM •» wp rn-. » «l í^iiííl .MSI '.# 
• 1 1      „ f     jmÍ,. i! 
§. 124. A matéria subjectiva tem variado com os 

tempos. Pelo que se sabe da mais alta antiguidade, a que 
podêmos alcançar, primeiro foram tábuas, ordinariamen- 
te de páu, ou simples, ou cobertas de cera, alvaiadc, ou 
gesso; depois rolos de casca, ou folhas d'arvore; e ulti- 
mamente pergaminho, ou papel. 

-Btmuiob eiun '» ÍMrtúí'i " >b MMM'- !■ I 

<§. 125. O uso de tábuas enceradas ainda chegou 
até ao principio do geculo xiv., em que foram inteira- 
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mente abandonadas, por occasião do sc tornar geral o 
papel de trapo; mas já nesses tempos estavam tio limi- 
tadas, que quasi que não serviam, senão para assentar 
despesas, ou para diários de viagens. 

§. 126. O pergaminho tira o seu nome de Perga- 
mo, onde se inventou, e aperfeiçoou. É feito de pelle, de 
cabra, ou de carneiro; e conhecem-se tres especies, — 
purpurado d'ambos os lados; branco d'uma parte e 
amarello da outra; e branco d'ambas as partes. 

No purpurado são raríssimos os diplomas, e vulga- 
res os códices, principalmente do uso ecclesiastico. 

,. '.r,U1Ti3 ■ a ». 
§. 127. Ainda ha uma outra especie, que se chama 

vitdla, e 6 feito de bezerro. N'esta espepie, a circum- 
stancia de ser tão fino, que baste o calor da m3o para o 
cnfolar, ou encarquilhar, é um signal certissimo d anti- 
guidade. 

Do século vi. até ao x., n3o se encontra nenhum 
dessa qualidade; a n3o serem algumas folhas jô servi- 
das, raspadas, e novamente cscriptas,—palimpseslos. 

§. 128. NSo se sabe a epocha, em que o pergami- 
nho comççou; mas sabe-se, que o purpurado só $e prin- 
cipiai a usar por fins do século i.; e que, antes do sé- 
culo vi., só se usaVa de pergaminho para os códices. 

Os diplomas e mais documentos, até aí, eram, em 
quasi toda a parte, em papel, egypcio ou d'algod36. 
Hjlli ■» : 'iiu MÍ:. Ij jUtuIol no ,t>»<sÈ3 uj> mwi «nMpfi 
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§. 129. A grandeza dos diplomas e mais documen- 
tos em pergaminho, varia com a fórma da letra, e ex- 
tensão do contexto. 

Acham-se alguns da pequenez d'uma carta dc jogar; 
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e outros, que constam de muitas pelles, cosidas umas ás 
outras, e fazendo rolos, ou volumes, de volumina, a vol- 
vendo. 
moa ,ol»>Kr t objbiirr <»«* «òittè v<> «v-i jIx/1 .MMmfofli 

'' ' ' . " l'i - 
§. 130. Dos códices, diplomas e mais documentos, 

que ainda enriquecem nossas bibliothecas e cartorios, os 
mais antigos, todos são em pergaminho. 

O anterior ao século xii. é, em geral, de menos 
corpo, e mais branco, que o dos séculos seguintes, 
-ainda'-*» On toiírilrti fixiq - r»j i. • •> oi»n »p .íiri biMBI 

» .íivuo'» T»Mplr,pp 9Í) ulfl ib 
§. 131. Conhecemos quatro especies de papel, —o 

egypcio, o de casca d'arv<yes, o d 'algodão, e o de trapo. 
Diz-se, que o uso do primeira, fabricado das fibras 

do papyro, especie de junco, ou canna das lagoas do 
Egypto, similhante á nossa tabúa, é anterior, uns seis- 
centos annos, ao nascimento de Ciibisto. È o mais an- 
tigo, que se conhece. 

No segundo alguma cousa se escreveu até ao século 
\i.; mas, por sua pouca consistência, já poucos d'esses 
escriptos se conservam. 

O uso do terceiro data do século ix.; mas só se vul- 
garizou no século xm. 

E o quarto, julga-se ter sido inventado no século xii., 
e começar o seu uso ordinário no xiv. 

u i 'i i i niiiiMiB ii t i » Hhii A AP i a -401*9 Aílrilf OflíT ftrtjtt—'- •>< i ■ f.. iv» onn <\ .cr» i % 

132. No nosso reino não ha documento nenhum 
em papel egypcio, nem no do casca. Os que possuimos 
todos são no dalgodão, ou no dc trapo. 

O mais antigo, que se tem achado, é da era 1372, 
no carlorio de Pendorada. 

§. 133. Por si só, a côr preta e defumada do per- 
gaminho nunca ó prova da antiguidade dos documentos. 
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Pôde isso ser filho do artificio; e se o for, descobre-se 
com a mais leve raspadura. 

Nem a brancura é indicio infallivel de elles serem 
modernos. Pôde isso ser devido ao cuidado e modo, com 
que têm sido guardados. 

. ai. • 1 fi ■ «• , •• - • 1 
«o '• '■• '*•*!♦'•wttwfnno •liiii" ip 

§. 134. A qualidade, porém, do papel, ou pergami- 
nho; a marca da fabrica; e a circumstancia de ter, ou 
não ter timbre, sempre serão argumentos decisivos de 
falsidade, quando esta se suppozer anterior ao estabele- 
cimento de qualquer d'essas cousas. 

O primeiro papel, e pergaminho timbrado, que tive- 
mos, foi estabelecido na regencia da menoridade de D. Af- 
fonso VI., anno 1661; e esta providencia tem sido depois 
suspensa, e renovada por muitas vezes. 

APPABKSTE. 
ili • „I . 1. i, n •-Ur. t ■ 

$ . |*| c\ij íi, ,r- 'IHlÉí'ttiO!) I fltIHi 

,§. 135. Á matéria apparentechamamos vulgarmen- 
te tinta. Ha-a preta, de ouro, de praia, vermelha, verde, 
azul, e amarefla. 

li» • "•» ' •' v" -I 
,1\f. Uli I 4-7o O TU/iMU1--* ' 

§. 136. A tinta preta dos antigos nSo tinha de com- 
mum com a nossa, sen&o a gomma e a côr. A d'elles 
compunha-se do negro de fumo, ou de marfim, prepara- 
do ao soi, e era moída. A nossa compõe-se de galha e 
pedra hume; e 6 feita d'infusão. A antiga tinha e córt- 
seívava um preto mais vivo, que a nossa. 

Quanto ás outras especies, nos ingredientes não ha 
differença entre nós e os antigos; e no modo de as pre- 
parar, se ha alguma, é muito pouca. 
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§. 137. A tinta de onro, de prata, verde, azul, e 
amarella, era principalmente destinada para as iniciaes 
dos códices, até ao século xh. Assim a encontramos em 
alguns dos que existem em nossas bibliothecas. 

A vermelha já era para mais; escreviam-se com ella 
certas letras, palavras, e regras inteiras. Até os impera- 
dores gregos a adoptaram para a sua assignatura nos de- 
cretos imperiaes, que eram nullos, sem isso; e também, 
por privilegio, para a de seus parentes, e grandes ofli- 
ciaes de sua casa. 
{/nou-jq í* mft-iup) < oflKW , -cnniKfé dtnáto O 
oiflrsm mi>->A iWitií IVj " : II Tl ' «Jilíl 

§. 138. A tinta preta, que melhor se tem conserva- 
do, é a dos séculos mi. a ix. A do século x.v. e dos se- 
guintes é a peior; faz-se muito amarellada. Isto se ob- 
serva nos documentos dos nossos cartorios. 

Alguma, tão carregada é de caparrosa, que tem cor- 
roído as letras, sobre tudo nas iniciaes. 

§. 139. Com tudo, não devemos reputar por falso 
qualquer documento, anterior ao século x., só por nos 
apresentar a letra desbotada. Uma composição monos 
apurada, ou qualquer accidente posterior, podia com o 
tempo fazer isso. 

Mas devemos duvidar dos documentos, que, n3o sen- 
do anteriores ao século xin., trouxerem letras de ouro, 
ou vermelhão; excepto se a sua solemnidade, ou pessoa, 
a que respeitem, for tal, que nos faça crer, que se quiz 
practrcar essa distineção, que em nossos dias se practica, 
até em obras impressas. 

INSTRUMENTAL. 
,dv. —,íd * uo 

O jsnbi ni> o'>_;do oL «oyiisra u &Joiq V.>m'nq A 
§. 140. Nas tábuas ■ simples gravavoní-se as letras 
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com um cinzel; nas enceradas c nos rolos (§. Í2i.) tra- 
çavam-secom um ponteiro, que se chamava estyIo, d'uma 
parte agudo, para abrir os caracteres, e da outra chato, 
para os desvanecer, quando havia engano. 

:ii . .1 , ..dl' - 
."I >J/. 1 ' ■ I'^ 

§. 141. No pergaminho, e no papel serviu, para a 
tinta de ouro, ou vermelhão, o pincel; e para a mais, 
primeiro foi o calamus, ou canna, e depois, do século v. 
por deante, as pennas de pato, e outras aves. 

O calamo aparava-se, como se aparam as pennas; 
mas os caracteres eram mais grosseiros. Assim mesmo 
ainda usam d'elle os orientaes; e no occidente, só no 
século x. é que desappareceu de todo. 

■J' ':?CJr\ .iÍmíIj-iIIíOI • litiilf í*!*"'1*] '■ ^ ' «louiq 

II. 

figura das letras. 
, 'il -roq icJíi f..Hf tnfaJ tru£ .6£í 

§. 142. Com a matéria apparente e instrumental 
dos documentos tem muita relação os caracteres ou le- 
tras. Tanta como a que se dá entre a causa e o seu 
effeito. Faltando-nos o conhecimento da conformação des- 
sas letras, elementos da escriplura d outro tempo, quasi 
que nos seriam inúteis os outros principios diplomáti- 
cos. 

Esta parte da diplomalica, que nos ensina a conhe- 
cel-as, chama-se paleographia. 

143. A escriplura ou é de pensamentos, — ideo- 
graphica; ou de sons, —phonographica. 

A primeira pinta a imagem do objecto da idea; e 
divide-se era hieroglyphica, ou representativa; symboli- 
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ca, ou allegorica; c enigmatica. É a mais antiga. Usa- 
rain-na os egypcios; e usam-na ainda hoje os chins. 

A segunda pinta a palavra, que exprime n idea. Faz- 
8e por um pequeno numero de elementos, de que se for- 
mam osmonosyllabos, ou syllabas; e destas, as dicções. 

D'es<a, é que, especialmente, ge oecupa a paleogra- 
phia. 

§. 144. Segundo as melhores opiniões, os elemen- 
tos da escriptura phonographica começaram na 1'hevi- 
cia, d'onde, em numero de vinte e dois, foram para a 
Grécia, que os elevou a vinte e quatro. 

Em Roma, a principio, houve só vinte e um; mas, 
pelo augmento de mais o y c o x, uns dois séculos an- 
tes d'Augusto, ficaram sendo vinte e tres. 

§. 145. Estes elementos tôm sido representados por 
um modo tfío inconstante, em diííerentes tempos, e em 
diversas províncias, que ató a mesma figura tem chegado 
a significar duas, tres, e mais letras. 

Temos, por consequência, de determinar o valor des- 
sas figuras, e o seu uso. 

§. 146. Cada uma das letraâ tem, como sabemos, 
o talhe, que a caracteriza; e além d"isso suas fórmas 
particulares, — esscnciaes, ou accidentaes. 

fÓRXi. ESSENCIAL. 

§. 147. Olhando á sua forma essencial, dividimos 
as letras cm çapitaer, minúsculas, c «ursivas. 
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§• 148. Leira CAPITAL, inicial, ou majuseula, 
é o <jue vulgarmente se chama letra grande. Os nossos 
antigos cbamavnm-lhe, no século w., cabidoal, ou ■ca- 
bidoa, c no xvi., cabidola. 

Sulxlivide—sc: 
Pela fornia das suas linhas, em quadrada, redonda, 

e aguda. 
l'elo seu tamanho, cm cubital, e ordinário. 
E pelo seu aspecto, ou gosto, rasgos c figuras, com 

que ó formada, cm elegante, e rústica. 

§. 149. A quadrada 6 composta de linhas perpen- 
diculares, c horizonlaes, proporcionacs. 

A redonda, dc linhas curvas, quer concavas, quer 
convexas. 

A aguda, de linhas rectas, mas -obliquas, e angula- 
res. 

Cubital é a dc uma altura excessiva. 
Ordinaria, a qne iiíío é cubital. 
Elegante, ou polida, a que apresenta symelria e pro- 

porção. Umas vezes ó simples; outras tem suas bases, ou 
capiteis, fingindo ossinhos, garras, pérolas, ou ângulos; 
c ainda outras, é inclinada, ou direita, com rasgos cheios, 
ou abertos, figurando serpentes, aves, flores, etc. 

A rústica ó o avesso da elegante. 

§. 150. A letra miniisculn,, todosintendem o queé. 
Dilícrença-fle bem da capital e da cursiva. I)a capital, na 
grandeza c na forma; da cursiva, cm ser mais assenta- 
da, e separada, e sem tantas ligações, como ella. 

Nos prelos, chama-se-lhe romana, por ler vindo o 
seu uso da Ilalia. 

§. 151. Letra ct/mm, corrida, ou ligada, é a que 
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6 feita expedita e desembaraçadamente. É a de maior 
uso, pela maior facilidade, com que se escreve. 

As voltas e ligações variadas, atrevidas, superabun- 
dantes e complicadas, nascidas do capricho de quem escre- 
ve, que tanto estorvam e enganam, na leitura desta letra 
antiga; tôm feito, que se lhe chame barbara. Até tem 
havido quem negue, que tal letra existisse, dando como 
fingidos todos os documentos antigos, em que ella vem. 
Mas, se ainda agora ha tanta, tão diflicil de ler, não re- 
pugna, que também já a houvesse n'esses tempos mais 
remotos. 

§. 152. É de crer, que da fórma majuscula nascesse 
a minuscula, e que da minuscula viesse a cursiva. Igno- 
ra-se, porém, a epocha da sua primeira origem. 

FÓMf A ACC1DENTAL- 

§. 153. As fórmas, ou difierenças accidentaes das 
letras, sào o caracter alongado, o abatido, o acolumtia- 
do, o tremido, e o incluso; e mais o conjuncto, o ligado, 
o misto, o misturado, e o abbreviado. 

§. 154. O alongado pertence à classe do cursivo. 
São letras, sem proporção, estreitas e altas, compostas 
de riscas perpendiculares, com um pequeníssimo signal, 
que as distingue umas das outras. 

O abatido, ou aplanado, 6 o inverso do alongado. 
O acolumnado consta de letras, postas umas sobre 

as outras. 
O tremido mostra trémulas as partes arredondadas 

do alongado. 
O incluso, inserido, ou encravado, apresenta algu- 
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mas letras, mais pequenas, mettidas no vão d'outras 
maiores. 

§. 155. O conjuncto abbrevia a escriptura, fazendo 
commura, 110 majusculo, uma haste para duas leiras, ou 
mais. Até ás veies mette n'uma só todas, ou as princi- 
paes letras d'uma palavra. Tem isto o nome especial de 
monogramma. 

O ligado, implexo, ou innexo, liga, no minusculo, e 
principalmente no cursivo, duas o'u mais letras, perden- 
do alguma d'ellas parte do seu rasgo, ou accrescentan- 
do-o, para unir a outra. Ambas tomam com isso um 
novo aspecto, quo diflieulta a sua leitura. 

O misto enxerta n'uma palavra uma letra diflerente 
das outras. 

O misturado contém 6emeadas, aqui, ou alli, letras, 
palavras, ou regrai, em caracter diverso do resto da escri- 
ptura. 

O abbreviado indica por um signal, muitas vezes 
idêntico, varia9 letras, que faltam na palavra; — c ha 
tal, que não traz, nem esse mesmo signal. 

6IGLA6, E NOTAS TIUONIANAfl. 

156. Ha quem considero as siijfas, e as notas 
tironianas, como especies do caracter abbreviado; e a 
nós parece-nos, que, em vez de especies, antes se devem 
dizer formaes e verdadeiras abbreviaturas. Em todo o 
caso, este é o logar de tractar d'ellas. 

§. 157. Sigla, de sigilla, diminutivo de signa, 6 o 
signal destinado a exprimir uma palavra, ou, ao menos, 
umq syllabo, supprimidas as outras letras. Ordinária- 
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mente «Ho iniciaes, que ou sós, ou cora uma, ou mais 
rninusculas, exprimem palavras inteiras; como B. por 
Barros; Cl., por Clarimundo; Dec., por Décadas. Algu- 
mas repetem a mesma letra, para indicar o numero das 
pessoas; como AAA., por Ires Augusti; outras, t<?m le- 
tras voltadas, como DL., por Conlibcrlus; e outras, lém- 
nas ás avessas, principalmente para denotar o feminino, 
como /F., por Marca, ou D I, por Conliberta. 

Esta escriplura, em sigla, só tem, e deve ter uso pru- 
dente cm fórmulas certas, ou palavras muito familiares. 

§. 158. Ás siglas, ou letras I V X L C D M, que 
os romanos empregavam na sua numeração, dã-se o no- 
me particular de notas numéricas. Com estas septe leiras 
exprimiam todo e qualquer numero, por maior, que fos- 
se, ou repelindo-as, ou supprindo o milhar com uma 
risca horizontal, por cima d'ulguma delias, ou mudan- 
Jo-lhe a posiçílo. 

N'esta numeração, as letras menores diminuem, em 
regra, o valor das maiores, a que se antepõem. 

§. 159. Notas tironianas sSo certos caracteres, que, 
exprimindo confusamente alguma parte de duas letras, 
tuppôem as outras, que completam uma palavra, ou mais; 
como 7 para significar et; e 9 para significar tis. 

Sao mais modernas, qifc as siglas. Diz-se, que fóra 
Ennio, que primeiro as inventara, em numero de mil c 
cem. Depois, Tirão, de quem tomaram o nomo, e outros, 
chegaram-nas a cinco mil. 

KOY.Í8 FEIÇ0E8 DOS CAHACTERB9. 

§. 160. Os caracteres alphabeticos sào, sem du\r- 
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da nenhuma, uma parte da herança, que Roma, expi- 
rando, legou às nações, que lhe succederam. Estas nações 
accommodaram-nos ao seu gosto particular; ed'esse gosto 
particular receberam feições espcciaes, que, como as mo- 
das, foram variando com os tempos. Por isso alguns di- 
plomáticos, escolhendo, entre essa diversidade de feições, 
a mais eminente, os têm classificado, segundo as edades. 

§. 161. Attendendo principalmente aos documentos 
dos nossos cartorios, tôin-se elles dividido em golliicos, 
semigolhicos, e franceses. 

O golhico éa perversão dos caracteres romanos, feita 
pelos wisigodos. Durou ató os princípios do século xi. 
Os nossos antigos chamavam-lhe letra rabuda, ou goda. 

O semigothico 6 a transição do gothico para o fran- 
cez. Participando de ambos, 6 menos embaraçado nas 
ligações, que o primeiro; mas mais difficil, que o se- 
gundo. Só apparece, desde os fins do século xi., até pou- 
co mais d'aquem do meiado do xn. 

O francez é o que, vindo da França, nos fins do sé- 
culo xi., se generalizou peJa Península; e chegou a do- 
minar exclusivamente dos fins do século xn. em deante. 
É o mais fácil e uniforme. Similhante aos modernos 
caracteres typographicos allemães, bem poderá conside- 
rar-se como origem d elles. 

§. 1G2. Nesta letra franccza convirá notar duas 
cousas: 

As capitaes A D E G HM QT V tomaram, pelos 
séculos xn. e xiii., certa fórma arredondada. Chama-sc 
a essa fórma oncial; c os antigos diplomáticos faziam 
d elia, mas individamente, uma especie de letra á parte. 

O cursivo principiou a encher-se d abbreviaturas, e 
a ser tão mal feito e encadeiado, que o dos séculos xiv. 
e xv., e, sobre tudo, o do \vi. e parte do xvn., offere- 

» 
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ee uma physiooomiii muito estranha. Chamum-llic por 
isso letra processada., ou labelliôa. 

CSO, QCE TÊM TIDO. 

§. 163. Tem-se commummcnte usado da letra ca- 
pital nos sellos, moedas, medalhas, e inscripções; da ca- 
pital e minuscula, nos códices; e da cursiva, nos diplo- 
mas, e mais documentos. 

Em alguns documentos tambem, por vezes teve en- 
trada o misturado. 

§. 16 i. Antes do século viu. já havia códices escri- 
ptos em letra minuscula; no íx. já esse uso era com- 
mum; e do x. por deautc não ha nenhuns cm capital. 

Os documentos, esses, até ao mesmo século viu., 
eram em majuscula; no ix. já se frequentava a minus- 
cula, e mais ainda a cursiva, nos actos ecclesiasticos; e 
no xi. e xii. usou-se promiscuamente da cursiva e da 
minuscula. Depois prevaleceu a cursiva. 

165. As siglas, e mais abbreviaturas, têm sido 
constantemente usadas em nossas inscripções, moedas, 
sellos, códices, diplomas, e mais documentos. Nos livros 
das inquirições de I). AÍTonso III., as palavras juratus 
et inlerrogatus acham-se quasi sempre em siglas,—ju. 
el j. 

Chegou a ser tão excessivo o seu uso, que D. Diniz 
prohibiu aos tabelliães, no art. l i. do regimento, que 
lhes deu, escrever em breve os nomes de pessoas, mezes, 
eras. annos, e dividas; isto é, tudo o substancial do do- 
cumento. 
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§. 166. A melhor regra, na leitura <las siglas dos 
códices, e documentos, é nunca as decifrar, «enfio com 
prova decisiva; e na cópia, é transcrcvel-as do mesmo 
juodo. Nio lia outro meio de nilo errar» 

III. 

rÓRIU MECIUXtCi DOU documentos. 

<§. 167. Por fòrma mechanica dos documentos, nSo 
intendemos aqui tudo o que estas palavras querem di- 
zer; intendemos sómente o que pertence í»s linhas; mar- 
gem; divisão de palavras, de paragraphos, e de paginas; 
ponctuação; accentos, e reclamos; quo, sendo cousas, 
que muito contribuem para se ajuizar da cdade dos do» 
aumentos, merecera particular especificação. 

UKHA0. 

§. 168. O intervallo de uma linha, ou regra, li ou- 
tra, desde o tempo dos romanos até ao século vii., era 
de meia pollegada; depois foi diminuindo insensivel- 
mente, a poncto de se reduzir a quarto de pollegada. 

Nos nossos documentos, 6 ordinariamente de tanto, 
quanto occuparia outra regra, até duas. 

%. 160. Quando no fim das regras dos códices resta- 
vam algumas syllnhas, ou se passavam para a regra se- 
guinte, ou se escreviam a deante, na margem, çin ca- 
racter mais miúdo, e por abbreviaçAo. Nos códices anti- 
gos bu exemplos de um e outro modo; — mas os riscas, 
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no fira da regra, para indicar, que parte da palayra pas- 
sava para a outra regra, sío raríssimas até ao século xii. 

Nos nossos documentos gothicos escrevia-se o resto 
da palavra por baixo da regra, com uma abraçadeira, 

§. 170. Para as regras irem direitas, e cora distan- 
cias eguaes; e para marcar o tamanho da pagina, ou 
columna, e fazer as margens, eram os tnsscr. regrados, 
horizontal e perpendicularmente. Desde o século vi. ao 
xiv., acham-se estes regrados, cm quasi todos os diplo- 
mas, ou com lápis, ou em secco; e nos msscr., os dan- 
tes do século xi. também s3o, de poncta de compasso, 
ou instrumento similhante, cm secco; os dos séculos xii. 
a xiv., a lápis. Sendo vermelhos, mostram, que o msscr. 
é moderno. 

Nos nossos documentos vim esses regrados, pela 
maior parte, em secco; talvez por se ter sumido o lápis. 

HAHQEN8. 

§.171. A sua largura n3o tem sido sempro a me- 
sma ; e os códices do século xii. ou não tem nenhumas, 
ou são muito estreitas. 

A fórma quadrada dos códices é, por via de regra, 
indicativa de serem de séculos mais remotos, que os que 
tflm a figura ordinaria dos nossos livros, — sobre o com- 
prido, ou em parallclogrammos. 

DIVISÃO E.NIDE AS PALAVIUS. 

§. 172. Antes do século v., quasi que não liam 
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separação, ou branco, entre as palavras; depois princi- 
piou a liavel-a, mas imperceptivelmente. 

Nos séculos viu. e ix. ainda, às vezes, esquece o se- 
parar algumas. 

i 

§. 173. Para remediar esta falta, e com ella a dif— 
OculJade de ler os antigos códices, alguém, nos séculos 
posteriores, se lembrou de fazer, com riscas, a separação. 
Ainda fez peior; porque, de vez em quando, se enga- 
nou ; e ora ficou uma palavra cm duas, ora ficaram duas 
riuma. 

Os nossos documentos dos séculos ix. a xi., em le- 
tra gotliica, estão assim. A cada passo se vém umas pa- 
lavras em dois, 011 mais retalhos; e outras, que são di- 
versas, unidas. Nos códices não; porque, os que temos, 
são de epocbas posteriores. 

DIVISÃO EM rAIUGUAPllOS. 

§. 17i. llouve diversos modos de os dividir. Até ao 
século viii. deixava-se em branco o espaço iuma polle- 
gada, pouco mais, ou menos; e não havia outro signal 
de divisão. Até a letra do principio do paragraplio era 
cgual ás outras. 

No século ix. guardou-se o viesmo espaço, e distin- 
guiu-se com ponclos. 

Depois adoptou-se para distineção uma inicial ma- 
juscula; continuando o paragraplio na mesma regra, ou 
em nova, — alinhado com a antecedente, ou saindo so- 
bre a margem, ou entrando para o corpo do texto. É o 
que se chama paragraplio alinhado, saliente, ou rein- 
tranle. 

Alem destas, ainda setém empregado outrasdistinc- 
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ções; como uma figura similhante a 2 ou 5, ou ponctus 
dinterrogação deitados. 

§. 175. Sendo pois a inicial dos paragraphos egtial 
ás letras do texto d'um códice, esse códice mostra gran- 
de antiguidade. 

Se o texto é em minusculo, e as iniciaes dos para- 
graphos em capitaes, o códice não pôde ser anterior ao 
século vm. 

E se as iniciaes dos paragraphos são cursivas, sem- 
pre excedem em altura as outras letras do texto; se são 
capitaes, umas Teze.. apparecem das ordinários; outras, 
das agudas; e outras, das rústicas. 

§. 176. Nos diplomas, e mais documentos, a divi- 
são do texto em paragraphos é raríssima; apenas se 
principia nova regra nas datas, ou nas assitjnaluras. 

Alguns espaços, que se notam em branco, ficaram 
para nclles se escreverem nomes proprios. 

§, 177. A sticliomclria, ou divisão de sticos, ou ver- 
sículos, e meios versículos, nos livros prosaicos do antigo 
Testamento, é de\ ida a S. Jeronymo; por isso os códices 
da Escriptura, assim constantemente divididos, não po- 
dem ser dantes do fim do século iv. 

DIVISÃO DA8 PAGINAS. 

§. 178. Na meia edade, dividiam-se as paginas dos 
codiccs em duas columnas, para facilitar n sua escriptu- 
ração, e leitura; mas nos diplomas e mais documentos 
nunca houve similhante práctica. 
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§. 179. Dos rolos, que temos em nossos cartorios, 
quasi nenhum tem mais de uma pagina; isto c, quasi 
nenhum é opistographo (§. 116.); e dos documentos, 
apenas ha alguns, poucos, e todos d'antes do século xiii., 
em que passam para o reverso os nomes das testemu- 
nhas. 

O que todos os documentos antigos têm no reversa 
£ o seu resumo, ou em letra coeva, ou posterior. É mui- 
to raro o que sc encontro sem isso. 

fÇ>.NCtEAÇlO, 

§. 180. Attribue-se a invençSo da ponctuaçilo ao 
grammatico Aristophanes, que flor^ceu dois séculos antes 
da era chrislâ. Um simples poncto fazia tudo. Posto em 
baixo da linha, designava o coma, ou inciso; no meio, o 
coIon, ou membro; e no alio, o senlido perfeito. 

Iloje, e ha muitos séculos, já so n3o ponetua assim. 
Ê do modo que dissemos no §. 37. 

§. 181. Deixando o variadissimo uso dos séculos an- 
teriores, achamos, que, na meia edade, também serviu o 
poncto, muitas vezes, de virgula, figurado como um 7; 
e os dois ponctos, como 77 a par. 

No século ix., os mais hábeis amanuenses, serviram- 
se constantemente da ponctuaçUo, como Aristophanes a 
inventou. Ainda apparece d'esse modo no século XV., em 
algumas das primeiras edições. 

No século x. serviu frequentemente de poncto final 
a virgula, com dois ponctos em cima ; um j; um 7; um 
s, sem cauda, com um poncto de baixo; o nosso poncto 
de admiração; duas virgulas; e dois, ou tres ponctos, a 
prumo. 

No século xi. usou-sc egualmente do 5, c do . 
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No gcculo xii. houve muita irregularidade. Só n3o a 
houve no uso dos tres ponctos a prumo, e da risca (§. 
169.), no fim das linhas. 

É no século xiii., e seguintes, nota-se a maior ne- 
gligentia. 

§. 182. Com esta irregularidade apparecem os có- 
dices do nosso reino, que ainda existem; e não menos os 
nossos diplomas, e mais documentos antigos. O poncto é 
que suppre quasi sempre os outros signaes; e n'uns sí- 
tios se omilte, n'outros figura-se de diversos modos. 

§. 183. Os ponctos Ac exclamação tiveram muitas 
vezes a fórma de um o, com poncto dentro, ou ao lado; 
ou com virgula dentro, ou em cima; ou com accenlo cir— 
cumflexo em cima; ou entre duas virgulas. 

Os d'interrogação eram muito parecidos com o nos- 
so actual. 

A virgula sempre tem tido o mesmo uso; mas tem 
variado de figura. 

18i. Sem perderem nada d'aquelle uso, que lhes 
é proprio, também os ponctos serviram, e ainda servem 
para denotar os breves; como b., por bus; e q., por que; 
— e, por consequência, para distinguirem as siglas, e as 
notas numéricas (§§. 157. e 158.). 

Entre nós o poncto, de baixo da letra, ou letras, já 
quiz dizer, que essa letra, ou letras, se escreveram de 
mais. Cbamava-se isso soponctar. 
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ACCEKTOS. 

§. 185. Os acccnlos, entre os pregos, regulavam a 
pronuncia, e fixavam o sentido de certas palavras. Entre 
os romanos, começaram no século d'Augusto; e tinham 
não só a applicação, que lhes davam os gregos, senão 
ainda a de distinguir as palavras equivocas, ou os casos 
similharites do mesmo nome; e significar algumas abre- 
viações, ou omissões. 

§. 18G. O accento agudo fazia vir as syllahas bre- 
ves; o grave, as longas; e o circumflexo, composto de 
ambos esses, suppria, de quando cm quando, o m, ou n, 
que, por brevidiídc se omitlia. 

Também o agudo, entre dois ponctos, indicava pala- 
vra, ou letra, omiltida; e, ás vezes, servia de virgula. 

§. 187. No século v. começou a usar-se de um 
pondo por cima do y, para este se diflerençar do v; mas 
esse costume só se fez geral no século ix.; — e assim 
continuou até depois do xv. 

No século x. tornaram-se frequentes os accentos, ou 
virgulas sobre os ti junetos, para evitar, que se confun- 
dissem com o u, no gotliico moderno. 

No século xi. extendeu-se isso a outras letras, espe- 
cialmente ao u, para se distinguir do n; — e d'este mo- 
do mais se confundiram os ii com o u. 

No século xiji. deu-se egualmente um accento ao i 
separado. 

E no século xiv. convertcram-sc esses accentos, ou 
virgulas, em ponctos. 

Nos nossos códices, e documentos antigos, falta ordi- 
nariamente o poucto lio i, e quusi nunca falta no y. 
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RECLAMOS. 

§. 188. Chamn-se reclamo, ou chamadeira, a pri- 
meira palavra do caderno do um códice, ou a sua primei- 
ra sjilaba, posta no fim da ullima pagina do antecedente. 

§. 189. Tinham os reclamos o mesmo uso, que lí-m 
Tioje, nos impressos, as letras do alphabeto; que é servi- 
rem de governo aos encadernadores. 

Principiaram no século xi.; porém o seu uso mais 
constante data do xiv. 

Ás vezes faltam, por se ter aparado o códice. 
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CAPITULO TERCEIRO. 

Principiou liitrtnNecos. 

I. 

IDIOMA. 

J. I • . . kit !• ; 1 i!' • . ».*• >> li • ,im\ I. -jJl> ,i I » 
§. 190. Crfr-se, que foram os celtas os primeiros 

habitadores da Lusitania; e que, por conseguinte, o idio- 
ma céltico foi o primeiro desta parte da Peninsula. 

i li'*—.ôtiijon t*.ti<I íJPt J 

§. 191. Como quer que fosse, essa lingua primitiva, 
já mesclada de céltico, phenicio, púnico, e hellenico, mor- 
reu sob a longa dominação dos romanos; e succedeu-lhe 
n latina rústica ou simples, alterada desde logo por lo- 

. cuçòes e vocábulos indígenas. 

-.i ■ niÍ N j ». b oltju míhhWv wn iah r tauul 
§. 192. Depois o império dos romanos succumbiu 

ao dos wisigodos; e o d'estes, ao dos sarracenos; e essa 
lingua latina, tendo atravessado tudo isso, também foi, 
como não podia deixar de ser, successivamente modifica- 
da, ou corrompida com palavras e phrases gotliicas e ara- 
ltes;—c por fim, atC francezas, pela vinda do conde 
Henrique de Borgonha. i 

5 
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§. 193. Alli a fonte do nosso idioma. Começou in- 
forme e rude; e só pode obler mui litrde suas maneiras 
e evr nacional (§. 110.). Os primeiros portuguezes mais 
cuidaram d'accrescentar seu poder, por victorias sobre 
os mouros, que de cultivar as letras. 

§. 1ÍH. Se fòra nosso proposito tractar da nossa 
lingua com relação a toda a nossa literatura, dividil—a— 
hiamos por edades, — infanda, adolescência, virilidade, 
velhice, e renascimento. Era a divisão mais natural, c 
mais seguida. 

N'este logar, porém, sómente lemos de a conside- 
rar na parte, que respeita aos documentos antigos, que 
é o que se chama paleologia; e os nossos documentos 
antigos todos são do século ix. por deante. Por isso só- 
mente lhe assignamos Ires periodos, — do dominio sar- 
raceno, até á fundação do nosso reino; A'ai, até D. Af- 
fonso III.; e de D. Diniz, até D. João III. 
• •> ,'ilnu'^" •• 'j (i>ij ,->up *i •.uiWOu» A •P í'1iíiHJi«liitl 

oli rjf uiu !>!«* } : OHmíI! C 101 tUlim 
§. 195. Diz-se, que, no primeiro periodo, a lingua 

da religião, e dos documentos públicos, para os refugia- 
dos nas Astúrias, e terras dominadas pelos reis de Leão, 
era a latina; e que a dos documentos particulares, e da 
erudição ero a arabe, a que os christãos se applicavam 
eom muitíssimo ardor. 

O que é exacto é termos em nossos cartórios alguns 
documentos d'este periodo, e serem lodos escriptos no 
latim perfeitamente barbaro e corrupto d'aqucllas eras. 
oiilffltt - Eoniwmn j-od oiisi in o - um. XI ,6Cí A 

• ■ , vl. , á_*L ( ^ 1 ' • 

§. 196. No segundo periodo continuou a ser empre- 
gado geralmente, nos documentos, esse latim barbaro. 

Ao menos jà n'esle periodo se principiou a crear a 
distineção entre a t\ossa língua e a gallega. Para isso 
concorreu: 
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Ser e8lrangeiro o conde Henrique, e ter trazido corn- 
sigo alguns seus naturaes. 

Muitas colonias, que vieram de fora, e se estabelece- 
ram entre nós,—francesas, inglezas, e flamengas. 

As relações cora diversas nações, pelos casamentos 
dos nossos primeiros reis. 

Os bispos, que, por osseS tempos, vieram d'outros 
reinos occupar as nossas sés; e as ordens religiosas, in- 
troduzidas por indivíduos, que também não eram portu- 
guezes. 

<»L Tk 'i nJi/n y. Wj> « .oiniit afo-ófai1 

~ol oit o aJftftHj m-i la b imm? it > «mp 
%■ 197. No terceiro periodo faz-se, por assim se di- 

zer, visível o modo progressivo, com que se vai formando 
a lingua vulgar. Era isso devido ao conjuncto de muitas 
causas: 

A residencia, que D. AÍTonso III. tinha feito em 
França. 

Os bons mestres, que buscou para seu filho. 
Algumas traducções, que se fizeram; como a da lei 

das Partidas, e a da obra do mouro Rasis. 
A fundação da Universidade. 
O estudo, que muitos portuguezes iam fazer fóra do 

reino. 
A intermissão das eleições canónicas, que deram ázo 

a proverem-se na cúria muitos estrangeiros, em bispa- 
dos, prebendas, e outros bcneficios deste reino. 

E o uso da mesma lingua vulgar nos documentos 
públicos, em vez da latina, que vogara nos períodos-pre- 
cedentes. 

Ao latim só ficaram cabendo, e ainda hoje cabem, as 
cartas d'ordens; e as de bacharel, licenciado, e doutor. 

198. Aos mesmos judeus e mouros, que, desde o 
coméço da monarrhia, até ao reinado de D. Manoel, se 
toleravam no reino, foi prohibido, no tempo de D. JoSo 
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I., o usarem da sua lingua no9 seus documentos públi- 
cos. Deviam fazel-os nn vulgar. 

§. 199. No meio d'isto, ainda num livro de rrgisto 
da chancellaria de D. Diniz, respectivo ôs apresentações 
das egrejas do seu padroado, todas as apresentações, até 
20 de janeiro de 133i, estão em latim. Verdade é que 
n'essa data se encontram Ires em portugue/.; mas depois 
continuam em latim, de 20 de fevereiro, até uma do ul- 
timo de maio, a que se segue outra de 27 do mesmo 
mez, que já é em vulgar, como d'aí em deante o são to- 
das. 

§. 200. Também possuimos alguns processos deste 
periodo, e algumas sentenças, principalmente ecclesiasli- 
cas, em que se faz uma ridícula mistura de clausulas la- 
tinas e portuguezas. 

Accredita-se não ser isso efleito da vontade; senão 
talvez da incerteza da nossa lingua, e ignorancia da la- 
tina, que, no principio deste periodo, tinha subido entre 
nós ao ultimo poncto de miséria. 

§.201. A introducção, porém, da arte typographi- 
ca; a composição de varias obras, em que se contam as 
nossas chronicas mais antigas, e algumas poesias; e a 
maior extensão do nosso commercio, e o tracto com as 
nações extranhas, por meio da navegação; tudo isso pô- 
de muito; — ca nossa lingua chegou ô sua perfeição, 
no século de D. João III. 

§. 202. Este monarcha, restaurando a Universidade 
de Coimbra; estabelecendo no Collegio das artes os estu- 
dos, que estabeleceu; c commcttcndo o seu ensino a 
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sábios abalisados, nacionaes e estrangeiros; fez que 11o- 
recessem, ao mesmo tempo, as sciencias maiores, e os 
humanidades. 

A linha divisória, entre documentos públicos antigos 
e modernos, em quanto a idioma, traçou-a este reinado. 

II. 

Esmo. 

§. 203. Estylo, em geral, é a maneira particular de 
dizer de cada um, falando, ou escrevendo; e applicado 
aos documentos, ha de ser o modo, ou fúrma, por que 
se exprimiu quem os notou, ou escreveu. 

§. 20i. O estylo costuma considerar-se em quanto 
h quantidade, e em quanto á qualidade; intcfidendo-se 
por quantidade o numero, e por qualidade a natureza e 
collocação das palavras. 

Sob a primeira consideração divide-se em attico, asia- 
tico, rhodio, e laconico; sob a segunda, cm tenue, médio, 
e sublime. 

Aqui restringimol-o a uma idea menos ampla. É a 
da pureza das palavras e phrases, e sua correcção, nas 
duas espccies de documentos, — em latim, e cm vulgar. 

§. 205. As noções de pureza, e de correcção da elo- 
cução, sabem-nas lodos, os que tôm cursado as boas le- 
tras. 

Consiste a pureza no emprego de palavras e phrases 
da própria língua, e approvadas pelo uso dos que bem 
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lalam; a correcção, em se tinirem as palavras umas ás 
outras, segundo as regras da syntase. 

' UiMin iii"[ iiilniMffmuit i 1'íieUo f Á 
DOCl MESTOS EM LATIM. % 

§. 206. Nós não temos, como já dissemos (§. 19i.), 
documentos mais antigos, que o século ix.; e o latim por 
esses tempos era o mais corrupto e barbaro possível (§§. 
192. e 195.). 

Syntaxe irregular; palavras alheias a todas as edades 
do idioma romano; casos, generos, c números inverti- 
dos ; e uma orlhographia rudíssima e incerta; eis o que, 
em geral, sc vê no chamado latim dos nossos documen- 
tos antigos. 

No que parecia haver uma especie de coherencia, era 
em sc escrever do diphtongo »ó a leira, que soa ; mas isso 
mesmo falha ás vezes. 

Vi.v «p mo TiMWIf^'— oljj?" 0 M£ 
DOCUMENTOS EM VCLGAH. 

a 0 '>Uix(fU[ ib o 'jÍmíIí!Jjtr.i»J> n«{ 

207. A nossa língua começou a ser empregada 
nos documentos públicos, nos reinados de I). Affonso Hl.* 
c D. Diniz. Justamente no poncto, em que safa da sua 
infância. D isso se resentem bem esses mesmos docu- 
mentos. 

É um portuguez vertido ú letra do antigo formulá- 
rio latino, formulário, que, a pezar de se ter ido gra- 
dualmente mudando para o gosto particular do nosso 
idiomá, ainda, em grande parte, tem chegado até nós. 
•• : Mf)1 ';ij <1 t<i** %l^iill^ni ^lu'• 

§. 208. Km geral, a elocução tem mais de singeleza 
e simplicidade, que de elegaucia. 
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Sâo com ludo excepções a esta regru algumas repre- 
sentações dos povos, nas còrtes (le D. Aflbnso V., e espe- 
cialmente os seus protestos, no anno de 1471, sobre o 
entrada religiosa da princeza S. Joanna; os discursos de 
ir. João:Aloes, abbade de Paço de Sousa; algumas cartas 
do infante D. Pedro, thio e tutor do mencionado rei; e 
uma da infanta D. Maria, filha de D. Manoel. 

tu\) utriui liifafciã) ah «dittuch eaniH^n Mg|i 

§. 209. A orthographia era arbitraria e anómala. 
Por mais de dois séculos se dobraram rr, ss, e 11 impor- 
tunamente no fim e no principio da dicção; e se signifi- 
caram as vogwes hmgas, dobrando-as; —além d'outras 
irregularidades, que se podem ver no Elucidário da lín- 
gua portugueza. 

Também pelo Elucidário se pôde notar ti edade, si- 
gnificação e uso das palavras, que ao depois se despreza- 
ram, ou se conservaram, mas com sentido diverso fS. 

110.)' 

118. 

ro«siiario. 

-,-M. • ' ' ' 
§. 210. Formulário, em geral, quer dizer o apon- 

tamento ou rol das formalidades, ou modos, por que é 
necessário proceder, para que certos actos sejam valio- 
sos; e na matéria, em que estamos, è isso mesmo refe- 
rido á authenticidade, ou fórma jurídica, dos documen- 
tos. 

Estas solemnidades nos códices sâo menos; as que a 
lei, ou estylo, prescreve para os diplomas são mais; e 
mais ainda as que exige nos documentos propriamente 
dictos. 
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§. 211. Depois do que dissemos, falando da fórma 
mechanica dos documentos, o que temos a notar, sobre 
a fórma, que respeita á genuinidade dos códices, é mui 
pouco, ou quasi nada. 

O seu titulo acompanha ordinariamente o principio 
do texto. Muitos não declaram o nome do auctor; o do 
copista declara-se ás vezes no fim, aecrescentando-se, em 
alguns, algumas clausulas de piedade; como Qui scripsit, 
scripbat, et semper cum Domino vivat; Laus sil tibi Xpc; 
ou outras similhantes. 

§.212. O que quasi todos trazem é a declaração 
do tempo, em que foram escriptos. Mas essa declaração 
nem sempre serre para determinar a edade do códice; 
por ser frequente o ir ella passando do original para a 
cópia, e d uma cópia para a outra. 

Temos, entre outros exemplos, o do liv. B da Ord. 
affons. da camara do Porto, que, dizendo, no fim, que 
fôra acabado a 28 de junho do anno l ii8, ainda depois 
se-lhe seguem, pela mesma letra e tinta, duas leis dc 
data posterior. 

§. 213. Quanto a diplomas e mais documentos, as 
suas solemnidades todas são relativas, umas ao notário 
c tabellião; outras As testemunhas; outras As datas; ou- 
tras ás rubricas e assignaluras; e outras aos sellos. 

Por esta ordem as tractaremos. 

NOTARIOS E TABELLIÃES. 

§. 214. A incursão dos barbaros, no século v., 
obrigou a Europa a cuidar mais da guerra, que da arte 
de escrever; de fórma, que, daí ao século xn., foi mui 

\ 
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grande a ignorancia d essa arte, ainda nas maiores per- 
sonagens. Q,iem mais a sabia e practicava eram alguns 
clérigos, e principalmente os monges. 

Estes pois 6 que eram os notários de todos os docu- 
mentos;— até dos de seu interesse immediato. 

§. 215. O costume dos notários era, declararem o 
seu nome sómente no fim do documento; quasi sempre 
depois do das testemunhas, c com alguma separação. 

Alguns documentos apparecem, mas mui raros, e do 
século xi., sem essa declaração do nome do notário. 

§. 216. A fórmula, com que se fazia e acompanha- 
va essa declaração do nome do notário, é muito diversa 
da de hoje. Umas vezes mencionavam também o nome 
de seu páe, ou o grãu e dignidade, que tinham; como 
Adcfonsus prolis Iquilani; outras vezes involviam o nome 
cm cifras, já trocando umas letras por outras, como d 
por a, e por b, f por c; já substituindo as vogaes por al- 
garismos, ou pelas consoantes, que se-lhes seguem im- 
mediatamenle no alphabeto. 

§. 217. As letras, palavras, ou clausulas supérfluas, 
soponctavam-nas (§. 18i.); as que, por descuido, falta- 
vam, ou as entrelinhavam, ou marcavam o logar com 
um signal, que repetiam depois, no fim, onde as accre- 
scentavam; e se emendavam, resalvavam, antes do sécu- 
lo xiii. se queriam, depois por obrigação. 

§. 218. Quando se tractava dalgum contracto, em 
que se precisava de dois ou mais exemplares do docu- 
mento, para cada um dos contrahentes ter o seu; escre- 
via-os o notário todos no mesmo pergaminho; c depois 
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eortava-os, c entregava-os, divididos polas leiras A B C. 
Era isto com o íim de se poderem unir a todo o tempo, 
para se mostrar a sua genuinidade. 

Esta prédica vogou principalmente do século xiii. 
ao xv. 

219. As primeiras noticias, entre dós, de notá- 
rios com o nome de labrJIião, ríIo de D. ÁHbnso II.; o 
o nosso mais antigo regimento de tobetlifles è de ]). Di-* 
niz (§. 165.), de 12 de janeiro de 1343. Além doutras 
leis extravagantes* dispõem* á cerai dostnhelhães, asOrd. 
affons. liv. í. tit. 35 a 42, e tit. 47; emanuel. liv. 1. tit. 
59 a 61; e philip. liv. 1. tit. 78 a 8i. 

Por cilas se pôde ver a dillòrença entre tabelliQos de 
notas, « do judicial; e o que se intendia n'outro tempo 
por tabcUiàes dó paço, e paço dos tabeltiàes. 

§. 22(). Os signaes públicos dos nossos notários e 
trthelliaes só começaram a ser obrigatórios por oquello 
regimento de I). Diniz. Todavia temos documentos muito 
anteriores, que já trazem esses signaes dos notários; — 
e até dos conlrahentes, c confirmmites. 

Nas escripturas em rólo, o signal publico do notá- 
rio, ou tabcllião, acha-se em todas as jnnttvras do per- 
gaminlm, nu folhas de jmpcl; e sendo dois os tabel- 
liAes, punham os signaes, cada um do seu lado. 

TESTEMUNHAS. 

§. 221. O numero ordinário de testemunhas, lios 
imssos documentos antigos, era de ires ; inas e\istem al- 
guns roin muitíssimas mais. N um do cartorio de Pen- 
durada, da era 1033, contam-sc não menos de 56. 
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Nem intervinham como testemunhas, nos contractos, 
só os homens. Ha exemplos de também serem adrtiittidas 
as mulheres. 

§. 222. O modo de as mencionar variava muito nos 
documentos em latim; mas o mais seguido era Protestes 
F. Is. F. Is. F. ti.; ou eserever-se o nome da segunda 
por baixo do da primeira, e o da terceira por baixo do 
da segunda ; e tirarem-se depois tres linhas, a partir 
rada uma do fim de cada um d'esseá nomes ; dií fórm.1 
que, sendo a primeira e terceira obliquas, cm sentido 
contraíiò, é a Segunda horizontal; essas liUhaS vinham 
logo a cOttfUndir-Se, e punha^se^Ihe adeante ti. Quando 
duas testemunhas tinham o mesmo nome, notava-se isSo 
Com a palavra alio, ou item. 

Nos documentos em vulgar, k fórmula commutn pou- 
co difteria da de agora: Testrbiicrihdbl oli Testrmilnhas 
que presentes forom, F. F. F. e Miro.*. 11 

§, 223. O logar, em que assignavam, era no fim, 
ou seguidamente à data, ou em columna. 

Nos diplomas vem ria primeira columna Os nomes 
dos bispos, e na segunda os dos ofjiciaes da casa teal, e 
magnates, concluindo, uns e outros, of. (confirmo); e 
por baixo, d'essas columrtrts, as testemunhas, concluindo 
ti. 

§. 22i. Por haver pouco quem escrevesse (§. 211.], 
poucas sHo as assignaturas, que se ti3o achem suppridas 
por cruzes, ou pequenas riscas perpendiculares, cortando 
uma horizontal. 

Estas riscas silo tão uniformes, ou antes tilo idênti- 
cas ao rasgo do notário, que nos forçam a SUppdr uma 
de duas, — ou que os nossos documentos mais antigos 
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são quasi todos meras cópias; ou que lambem era o no- 
tário quem fazia esses mesmos signaes. A segunda é 
mais provável; e que as partes se contentassem dc só 
os corroborar, pondo a mão no documento. 

DATAS. 

§. 225. Intende-se por data d'um documento a de- 
clarado do tempo e logar, em que elle foi lavrado. Cha- 
ma-se: 

De tempo, se essa declaração é feita por alguma era; 
isto é, por algum facto memorável, que serve no compu- 
to dos annos. 

De logar, se especifica o nome da povoação, on sitio, 
da feitura do documento. 

De pessoas, quando designa quem governava, ou fi- 
gurava, n'essa occasiâo. 

E histórica, quando se refere a algum facto impor- 
tante. 

§. 226. Consideradas doutra sorte, aindas as datas 
se dizem: 

isoladas, ou solitários, declarando, por um só mo- 
do, quando foi exarado o documento; e multiplicadas, 
ofTerecendo diversos dados junctamente. 

Vagas, ou indeterminadas, quando se exprimem dc 
maneira, que se não pôde conhecer precisamente o cal- 
culo, a que se reportam os annos; e especificas, quando 
dão bem a intender esse calculo. 

Correntes, quando a sua expressão é franca e usual; 
e caprichosas, se, periphrazeando, apresentam os núme- 
ros cm retalhos. 

Completas, se dão o dia, mez, e anuo; e incomple- 
tas, se-lhes falta alguma, ou algumas d essas cousas. 
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Extensas, quando se escrevem por inteiro; e abbre- 
tnadas, quando se supprime ou só o milhar, ou o mi- 
lhar e as centenas. 

§. 227. Os nossos annos, antes e depois da desmem- 
brado do nosso reino do da Wspanha, contaram-se até 
D. Jo3o I., anno 1422, pela era de Cesar, ou hispanica, 
que precede 38 annos á vulgar. Ha todavia alguns exem- 
plos de, já n'esse tempo, se datar, algumas vezes, pelos 
annos de Jesc-Ciimsto, ou indefinidamente, com a ex- 
pressão anno domini, ou com referencia á encarnação, 
ou ao nascimento. 

Ora o poncto, de que se tem feito partir os annos 
do nascimento de Christo, e por consequência Os da 
encarnação, circumcisâo, e ascensão, não tem sido o me- 
smo para todos. Temos pois necessidade de averiguar 
essa variedade de cálculos. 

§. 228. Mais. N'esses mesmos tempos antigos, até 
os fins do século xin., contava-se por calendas, nonas, 
c idos; e estas datas vem ás vezes acompanhadas dos 
dias da lua; ou da epacta; ou das ferias, ou dias da se- 
mana ; ou dos dias das festividades (§. 226.). 

D'aqui, outra necessidade para nós. A de avivar- 
mos, com as ideas de calendas, nonas, e idos, também 
as dos dois cyclos, — lunar e solar, — que silo os que 
regulam, um as lunações e a epacta, e por conseguinte, 
as festividades moveis; o outro, os dias da semana. 

§. 229. Mais ainda. Entre esses documentos, ante- 
riores a 1422, que se apartaram da era de Cesar, vôm 
alguns datados pela indicção, e outros pela hégira, que 
divergem e distam muito dos annos de Ciibjsto. 

E eis uroa terceira necessidade. A de saber o que 

\ 
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st>ja iudicçao e hégira, e os modos de as reduzir nos an- 
uas da era vulgar. 

íis • iflrfl 

§. 230. Os nossos annos principiam do primeiro de 
janeiro, formando períodos de quatro, dos quaes os tres 
primeiros se compõem de 305a, e o quarto de 366. Este 
computo é devido a Julio Cesar, e diz-se, por isso julia- 
no. 

N'este computo, porém, iam, em cada quatro annos, 
44' de mais; eeste excesso, pelo correr dos tempos, fez- 
se tão notável, que no pontificado de Gregorio XUI. já 
dava 10d de differença. Omittiram-se esses 10\ saltan- 
do^se, do dia 4, ao dia 15 d'outubro dc 1582; e para 
obviar a novos erros, determinou-se que sempre, d'aí em 
diante, se tirassom tres dias em cada periodo de 400". 

JÉ o que se chama correcção gregoriana. 

§. 231. Na computação dos annos tem-se seguido 
dois cálculos, — o pisano, e o florentino; assim chama' 
<Jos das republicas de Pisa e Florença, onde estiveram 
por muito tempo em uso. Ambos começavam os annos 
de 2o de março; mas o primeiro contava os correntes, e 
o segundo, só os completos. 

Nós seguimos o pisano, não obstante começarmos 
tio primeiro de janeiro. 
^ap.eo „r> Mrp — » i inirt — Mvp ?i«h tob cc 

§. 232. A differença d'estcs dois cálculos, entre si, 
é d'um anno inteiro; e com relação aos nossos annos, 
concorre com elles o pisano, ató 24 de março inclusive; 
e passando d esse dia, é mister accrescentar-seAhe uma 
unidade. O florentino, em quanto não cbega áquelle dia 
24 de março, tem de menos uma unidade; e depois, até 
ao fim de dezembro, vai cobereote com os nossos. 
•MI» v '<M k'J A .aí»hbiitAfofl ôli-v*»» ' -•« íl'i 1 
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§. 233. O meclianisnio «la numeração dos romanos, 
por calendas, nonas, e idos, é bem sabido. Calendas era 
o primeiro de cada mcz. Os seis dias, que sc seguiam ao 
primeiro, nos mezes de março, maio, julho, e outubro, 
e os quatro, nos outros mezes, pertenciam para as nonas. 
Depois das nonas, havia sempre oito dias, que diziam 
respeito aos idos; c os que restavam contavam-se pelas 
calendas do mez seguinte, em ordem retrograda. 

O uso d esta numeraçfto, nos nossos documentos, 
oíferece ás vezes, entre outras irregularidades, a de con- 
tar pela ordem directa. 

§. 234. Cyclo lunar, decemnoval, ou áureo nume- 
ro, é o espaço de dezenove annos, que tanto é preciso 
decorrer, para que os dois annos, — lunar, e solar, — 
tendo começado junctos, se tornem a renovar no mesmo 
dia. i< > 

- • ; ' .»♦ -   • 
o jA 9 «ll mOí Oii I- * ' 'f' ob 

§. 23S. O artificio deste cyclo não discrepa do da 
epacla. A epaeta é uma consequência do cyclo. 

Como os mezes lunares são alternadamente cacos c 
plenos, o anno lunar n3o conta mais tie 354d, que vem 
a ser menos 11, que o solar. Por isso, estes dois ânuos, 
podendo começar junctos, nunca podem ir a par. Quando 
acaba o primeiro solar, já o segundo lunar tem 1 ld; c 
esta diflerença no annoim mediato dobra, depois tresdo- 
bra, e assim por deante. 

IH* A flwf-^rnvuih ;«li ,vn\ Ji 
•>' ' • — I • • ".i II •> . iy  •> 

§. 236. Para os harmonizar, toma-se essa differen- 
ça de dias, que é o que se chama epaeta; vai-se som- 
mando com os que sc vão seguindo, até chegar a nume- 
ro, de que se possa tirar um mez; e essé moz, que se 
chama intercalçn• ou embolismicn, entra no anno lunar, 
que n'csse caso fica de 13"'. 
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Km resultado d'esta operação de sommas e subtrac- 
ções, no fim dos dezenove annos, tornam os dois annos a 
principiar quasi ao mesmo tempo. 

§. 237. Estabelecido na supposição, de que o ex- 
cesso de 11' por anno n3o influia nada, este cvclo funda- 
se n'um erro (§. 230.). 

Hoje o seu uso principal é guiar-nos á cpacta, e o 
da epacta, mostrar-nos os novilunios. 

§. 238. O processo para achar o áureo numero de 
qualquer anno; e pelo áureo numero, a epacta; e pela 
epacta, os novilunios, é facilimo. 

Juncla-se uma unidade ao anno dado, e divide-se 
por 19. Se houver resto, esse será o áureo numero; não 
o havendo, o áureo numero é 19. 

Multiplica-sc o áureo numero por 11, que 6 a dif— 
ferença do anno solar ao lunar, e divide-se o producto 
por 30, para tirar os mezes embolismicos. O resto será 
a epacta, — descontando-se-lhe 10d, quando se tractar 
d'annos decorridos entre 1582 e 1699; e daí por dean- 
te sempre mais ld por cada 200*" (§. 230.). Sendo a 
epacta menor, que os dias, que tem de se-lhe tirar, ae- 
creseentam-se-lhe 30. 

Somma-se a epacta com o numero do mez, cujo no- 
vilunio se procura, contando esse mez desde março in- 
clusive, e junctando uma unidade á epacta, se elle for o 
de fevereiro; depois diminue-se a somma, ou de 30, se 
é menor, ou de 60, se for maior, que 30; — e o resto 
será o dia do mez, em que cái o novilunio. 

239. Achados assim os novilunios, jô, sem quasi 
trabalho nenhum, iremos dar, quando quizermos, com 
os dias da lua, ou de qualquer festividade movei. 
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Para os dias da lua, 6 só diminuir, da cpacta, som- 
inada com o numero do mez, o numero, que nos mo- 
strou o novilunio. O que ficar 6 o dia da lua. 

Para os das festividades moveis, basta acertar com o 
da celebração da Paschoa. 

A Paschoa celebra-se, por determinação do primeiro 
concilio de Nicea, no domingo immediatamente posterior 
ao plenilúnio de março; a Ascensão é na 5." feira, qua- 
renta dias depois da Paschoa; o Peníecoste, dez dias de- 
pois da Ascensão; a Trindade, septe dias depois do Pen- 
tecoste; o Corpus chrisli, na quinta feira seguinte á 
Trindade; a dominga da septuagesima é a terceira antes 
da quaresma; e seguem-se depois, por sua ordem, a da 
sexagesima, a da quinquagesima, a primeira, segunda, 
terceira, e quarta da quaresma, e a de ramos. 

%• 240. Gyclo solar, do dies solis dos romanos, ou 
período dominical, do domingo, é o espaço de vinte oito 
annos, no fim dos quaes tornam a corresponder os dias 
íla semana aos mesmos dias do anno. 

Se n3o foram os bissextos, seria só de septe annos. 

§. 241. A cada um destes cycios se apropria uma 
das septe leiras, —A B C D E F G, — excepto nos an- 
nos bissextos, que tím duas, — uma aló24de fevereiro; 
e outra d'essc dia por deante. 

Por lhes pertencer designar os domingos, chamam- 
se letras dominicaes, ou domingaes, como antigamente 
se dizia. 

.§• 242. Dá-se como certo, que o primeiro anno da 
era vulgar foi o decimo do cyclo solar. Por isso, para se 
encontrar o cyclo solar de qualquer anno, nSo ha mais 
que junctar nove a esso anno, e dividir a somma por 28. 

6 
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O resto mostrará o cvclo; c se for zero, o cvclo 
será 28. 

§. 243. Querendo agora achar a dominical do cy- 
clo, ou o onno achado é anterior, ou posterior a 1582 
(§■ 230.). 

Se é anterior, como n'essc tempo as series domini- 
caes andaram regularmente de 28 em 28", -comece-se 
em C, e conte-se, do ultimo annodo cvclo, até esse mesmo 
anno achado, seguindo a ordem directa das letras, e a 
retrograda dos números, e dando uma letra a cada anno 
commum, e duas a cada bissexto. 

Se, porém* o anno é posterior, o meio entilo 6 divi- 
dir por 4 o valor do anno achado; sommar o quociente 
da divisão com esse mesmo anno; diminuir 5,-se elle 
for entre 1582 e 1699, c, d'aí por deante, mais 1 por 
cada 100°"; o depois dividir por 7. O resto é a domini- 
cal, contando pela ordem directa dos números e retro- 
grada das letras. Se o nfto houver, a dominical será a 
7."; e se o anno, por ser bissexto, tiver duas, será pri- 
meira a indicada pelo resto, e segunda a mais próxima, 
segundo aquella ordem retrograda das letras. 

§. 24i. Em quanto a dominical, assim descoberta 
designa o domingo, as que se-lhe seguem, contadas em 
ordem directa, hflo de designar, uma a segunda, outra 
a terça, outra a quarta feira, etc.; e as que lhe antece- 
dem, contadas cm ordem retrograda, hilo de ter desi- 
gnado, uma o sabbado, outra a sexta feira, etc. Logo, 
por meio da dominical, se pôde conhecer qualquer dia 
da semana. 

E também a quantos de qualquer mez foi esse dia. 
O poncto está, em que tenhamos paciência, e nos recor- 
demos, de que a letra A é sempre fixa no primeiro de 
janeiro. 
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245. Cyclo da tndicção 6 o espaço dc quinze ân- 
uos, que se contam seguidos. O primeiro anno da nossa 
era foi o quarto d'estc cyclo, usado ainda hoje nas datas 
dos diplomas pontifícios. 

Para se saber o seu numero, em qualquer anno da 
nossa era, junclam-sc ires ao numero do anno, e divide- 
se a somma por 15. O resto dará o anno da indirçao; e 
se não restar nada, será o ultimo do cyclo. 

•« 

§. 246. Hégira quer dizer cm arabe saída da pa- 
tria. Os mahometanos adoptaram esta era em memoria 
da fugida de Mafoma, de 3feca para Medina. A fugida 
foi numa quinta feira, 15 de julho do anno 022 da era 
de Chiusto ; mas a era conla-sc do dia 16. 

Para a reduzir A nossa, dividem-sc os annos delia 
por 33; diminue-se o quociente do dividendo, c somma- 
se o resto com 621. 

Pelo contrario, para reduzir a nossa (i da hégira, ti- 
ram-se da nossa 621; divide-se o resto por 33; e som- 
ma-se depois esse mesmo resto com o quociente. 

A razão da divisão é por serem lunares (§. 235.) os 
annos da hégira. 

§. 247. O logar mais usual de pôr as datas, nos 
tempos antigos, era ao findar do documento. Entre cilas 
e os signaes dos contrahentes e testemunhas não ficava 
nada dc permeio. lia com tudo exemplos dc se declara- 
rem no principio, no meio, e ainda no fim de todo o 
documento. 

Os nogsos tabelliàes exaram-na presentemente quasi 
no principio; isto é, logo depois dc declararem a natu- 
reza do contracto, ou documentb. 
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§. 2i8. A fórmula de ns enunciar variava a cada 
passo. 

Nolum die quod erit; die erit; erit dic; in era; fa- 
cla series die erit; sub die quod est; staniem et perma- 
nentem die; et hoc fuit in era; actum fuil; datum, ou 
data in; dante em; feita foi a carta; feito o prazo; 
sabbam todos, ou sabbam quantos este cstromento virem 
que na era do nascimento; ctc., foram as mais usadas, 
desde o século ix. ao reinado dos Philippes, cm que sc 
começou a caminhar para a uniformidade, que tôm hoje. 

§. 249. Até muitas vezes, nos séculos xrv. e xv., 
se exprimiram os dias dos meses pela declaração dos an- 
dados, ou por andar. 

Entrava na conta de uns e outros o dia da data; e 
cntao a regra 6: Nos andados, o dia, que a data disser 
andado, esse 6 que é exactamente o dia da data. Nos 
por andar, diminuem-se dos dias, que tiver o mcz, os 
dias que a data disser; e o resto, com mais um, será o 
dia da data. 

§. 250. Os caracteres, empregados para as exprimir, 
foram, segundo os tempos, letras majusculas do gothi— 
co, semigothico, ou francez, misturadas, ás vezes, com 
minusculas. 

Nos documentos de letra franccza predominam as 
onciacs (§. 162.). 

Actualmente, e já de ha muito, que nos documen- 
tos públicos sc escrevem as dotas por extenso, cm letras 
alphabeticas, c não .por algarismos. 
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BCBHICAS, E ASSIGNATCRAS. 

§. 251. Rubrica é um certo signal, com que se 9up- 
" pre a assignatura. Ordinariamente 6 o monogramma 

(§. 155.) do nome, cm cursivo (§. 161.). 
Usam de signaes d'esta ordem os soberanos para 

authenticar os seus decretos o resoluções de consultas; 
e os prelados ecclesiasticos, os secretários d'estado, e os 
magistrados superiores também se servem d'elles n'a- 
quelles despachos, em que os outros ministros poriam 
por extenso o seu sobrenome. 

Algumas ha, que diflicultosamente se adivinha dc 
quem sejam. 

§. 252. Assignatura, cm linguagem diplomatica, é 
o signal, ou nome d'alguem, feito por e!le, ou por ou- 
trem a seu rôgo, n'um documento publico. 

Já tocámos na doutrina dos signaes ou assignaturas 
(§§. 220., 223., e 22Í-.); mas foi só na parte relativa 
aos notários e testemunhas; agora será na que respeita 
aos soberanos, e seus ministros e secretários. 

§. 253. As primeiras assignaturas, que apparecem, 
dos nossos soberanos, s&o do tempo de D. Diniz. A sua 
fórma ordinaria, até D. Alfonso IV., nos diplomas lati- 
nos, era fíex viilit; c nos vulgares, El Rey a viu. Depois 
de D. Alfonso IV., Rey, ou El Rey. 

Tudo o que virmos, fóra d'isto, silo excepções; como 
Ego Rex Dionisius manu mea subscripsi, de D. Diniz; 
Eu El Rey tsoescrevy aqui, de D Alfonso IV.; A Ireiste 
Reynha, de D. Leonor, na sua rcgencia, por morte <le 
1). Duarte; Princepe, de D. João 11., cm quanto regeu 

I 

✓ 
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o reino por seu pác; c Príncipe, ou O Príncipe, de 
D. Pedro II., em quanto vivo D. Affonso VI. 

§. 254. A multiplicidade de negocios, ou outras 
circumstancias equivalentes, tem obrigado, varias vezes, 
os soberanos a usar da assignatura de fórma, ou chan- 
cella. 

Assim succedcu a D. João II., e ao cardeal D. Hen- 
rique, nos últimos annos da sua vida; e em algumas 
occasiôes a Philippe I., Philippe III., D. Affonso VI., 
D. Pedro II., e D. Maria I.; — e assim também já tem 
succedido em nossos dias. 

255. A práctica de cobrir a assignatura com ri- 
tcas, á maneira de colchete, começou cm D. Pedro I.; e 
em R. Affonso V., a dos cinco ponclos cm cruz, adeantc 
da assignatura. 

Da lembrança d'aquellas riscas, sobre a assignatura, 
é que talvez nascesse a da guarda, que não vem a ser 
outra cousa, senão a firma, ou rubrica do soberano f<8. 
251.). 

§. 256. Estabelecida a rubrica e os cinco ponctos, 
ficou sendo assignatura competente: 

Para as leis, e mais diplomas, que principiam pelo 
nome do soberano, e são por clle assignados, El Rey, 
ou A Raynha, ou O Princepe, com guarda e cinco pon- 
ctos. ' 

Para os alvarás, e cartas regias, Rey, ou Raynha, 
ou Princepe, com os cinco ponctos sómente. 

E para os decretos, e resoluções de consultas, so- 
mente a rubrica, ou guarda,» 
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267. A datur do tempo de D. Manoel, a assigna- 
tura do soberano, nas leis, alvarás, e cartas, vem acom- 
panhada da referenda, ou assignatura dos secretários, 
reitor, ou reformador da Universidade, e presidentes dos 
Iribunaes, —ou por dois membros do tribunal, se não 
bavia presidente. 

Quem referenda boje todos esses, e os mais actos 
dimanados do rei, são os secretários d'cstudo respectivos. 

SELLOS. 

§. 238. Sello, em latim sigillum, quer dizer, neste 
logar, o distinctivo, ou signal, com que se marcam cer- 
tos documentos, em prova da sua authenticidade. 

Segundo os diversos tempos, e os diíTerenles modos 
de os ver, têm os sellos tido diversos nomes, c prestam- 
se a varias divisões. 

§. 259. Em relação ao nosso reino, que é o que 
immediatamente nos importa, consideral-os-hemos, — 
em quanto á matéria, de quo são feitos; cm quanto fts 
pessoas, que usam d'cllcs; em quanto ii importancia dos 
documentos, a que se applicam; em quanto ao modo, 
porque se impõem, c ficam nos documentos; e cm quan- 
to á forma, e grandeza, que têm. 

260. Por matéria dos sellos pôde inteuder-se, ou 
a do instrumento, ou cunho, com que scsella; ouaquel- 
la, em que se sei la. 

Para a primeira tem servido toda a qualidade de 
metaes, c até pedras preciosas, vidros, c marfim. 

Para a segunda tem-se adoptado a tinta, o chumbo, 
a maltha, a cera, o lacre, a obrea e o papel. 
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§. 261. A tinta era para os chamados sellos de ro~ 
das, rodados, ou chãos, de que se fez uso desde D. Alfon- 
so Henriques, até D. Sancho II. 

Pintavam-se á penna, em fórma de circulo, no fundo 
do documento, entro as columnas dos coníirmantes, e 
testemunhas; e ordinariamente tinham no meio ou a 
figura do soberano, ou o seu nome, e em redor os das 
pessoas da família real. 

§. 262. O chumbo só tem sido usado nos sellos dos 
soberanos. 

Destes sellos, os mais antigos sito de D. AfTonso II.; 
e os de mais, que nos restam, silo de D. Diniz, D. Pe- 
dro I., e alguns dos seus successoresT 

§. 263. Maltha é uma especie de bitume, composto 
de cera, resina, gesso, e gordura. 

Ha-a branca, vermelha, verde, e escura; e algumas 
vezes apparece, com essas mesmas còres, coberta de pa- 
pel a impressio dos sellos, 

§. 26i. A cera, que se encontra nos sellos, é das 
mesmas côres, que a maltha; e também a ha preta, co- 
berta de vermelha; e branca, coberta de vermelha, ou 
de verde, 

Da branca usou D. Sancho I., D. Pedro I., D. Fer- 
nando, D. Jo3o I., D. Duarte, a rainha D. Leonor, e 
D. Affonso V. 

Da vermelha, D. Sancho I., D. Sancho II., D. Affon- 
so III., D. Diniz, D. Affonso IV., D. JoSo II., D. Ma- 
noel, D. Jo3o III., e D. Sebastião. 

A verde e a escura, e a preta coberta de vermelha, 
e a branca coberta de vermelha, ou de verde, só se vô, 
do meiado do século xiv. ao meiado do xv., nos sellos 

i 



PRINCÍPIOS intrínsecos. «9 

d'algiimas altas personagens, principalmente ecclesiasti- 
cas. 

§. 265. O lacre é uma composição asiatica, de 
gomma lacca, cera, terebinthina, e outros ingredientes, 
a que se mistura vermelhão, para os encorporar. 

Não é conhecida na Europa, senão ha pouco mais de 
dois séculos e meio. São, por isso, modernos os sellos 
em lacre. 

§. 266. Também silo modernos os sellos de papel e 
obrea. 

Ha quem pretenda, que a de côr vermelha só foi 
introduzida pelos mesmos tempos, em que se começou de 
empregar o lacre; mas esta opinião parece ter contra si, 
o apparecer jã essa obrea em sello da rainha D. Catha- 
rina, mulher de D. João III.; e em carta do cabido de 
Coimbra, a cl rei 1). Manoel. 

§. 267. Com respeito às pessoas, a quem pertencem 
os sellos, dividem-se em reaes e particulares. 

Os reaes todos têm as armas do reino, — a princi- 
pio só as quinas, c depois as quinas cercadas de castel- 
los, que, tendo sido mais, hoje não são, senão septe. 

Os particulares primeiro tiveram a figura, ou repre- 
sentação dos indivíduos; depois passaram a ter, como 
têm hoje, as suas armas. 

§. 268. Dos nossos soberanos, D. Diniz, e D. Af- 
fonso IV., alóm do sello real, também usaram doutro, 
que se chamava do cavallo, equestre, ou d' auctoridade. 

Era uni sello, cm que se representava o soberano a 
cavallo. 
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§. 269. Polo lado da maior, ou menor, importançia 
dos documentos, cm que serve, o sello diz-se grande, ou 
de puridade, camafeu, c sinete. 

Sello grande é o mesmo, que sello real. Tem uso nos 
ncgocios públicos, e documentos de maior monta. 

Os de puridade, camafeu, c sinete, sào sellos parti- 
culares do soberano, que pouco diffcrem entre si. Só, 
talvez, em se costumar empregar o primeiro em obje- 
ctos de mais segredo; o segundo cm ter a efligie do 
soberano; e o terceiro, em ter as suas armas, ou divisa 
própria. Usavam-se nos negocios privados, ou de menos 
monta. 

§. 270. Pelo modo, por que se estampam, e ficam 
nos documentos, os sellos ainda se dividem em sellos de 
chapa, e pendentes. 

Os de chapa, chamados também sellos das lavoas, e 
sellos redondos, em contraposição dos peudentes, são 
applicados immediatamente sobre o documento, por meio 
de cera, obrea, ou outra massa, e o papel, em que fica 
impressa a figura do sello. 

Os pendentes são os que se prendem e penduram do 
documento. Datam do reinado de D. Sancho 1. São, por 
consequência muito mais antigos, que os de chapa, que, 
segundo se crô, não são anteriores a D. Diuiz. 

D estes sellos peudentes, a uus de cera compridos, 
de D. Duarte, D. AlTonso V., e D. João II., com a le- 
genda sigillum curiule, dá-se a denominação especial de 
sellos da côrle. 

§. 271. Aquella parte do sello, que conslitue a sua 
frente ou face, chama-se anverso; a opposta é o reverso; 
e o sello posto no reverso, quando menor, que o do an- 
verso, tem o nome de contra-sello. 

Entre nós, salvas poucas excepções, todos os sellos 
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reaes pendentes tém o reverso com a mesma legenda c 
symbolos, que o anverso. 

§. 272. Para as prisões dos sellos pendentes, quer 
de chumbo, quer de cera, quer d'obrea, lem-se usado 
muita cousa, —liras de couro, ou pergaminho; corilòa 
de seda, ou de linho; pias, tranca, ou naslro de seda, ou 
de lã; fila de seda, em fórma de luva; e «té fios soltos 
de retroz, ou cadarço de varias côres. 

Iloje silo fitas largas de seda. 

273. A fórma dos nossos sellos ou é redonda, ou 
oblonga. 

É redonda em todos os de chumbo, menos sómente 
em quatro de D. Affonso II., que são em figura de cora- 
ção. 

Nos de cera, sendo reaes, é de ordinário, oblonga, 
mais larga cm cima, e também, de quando em quando, 
com sua base, ou fundo; sendo particulares, uns são 
oblongos, outros redondos, A vontade de seus donos. 

A grandeza ordinaria dos de chumbo é de duas pol- 
legadas de diâmetro; mas os de chancella sobem, ás vezes, 
até seis. Os de cera são de quairo poliegadas d'allura, 
sobre duas de largo. 

§. 274. A sua legenda 6 em latim. Nota-se, como 
grande novidade, alguma que apparece em portuguez. 

A ponctuação, porém, tem sido diversa: 
No sello pendente de D. Sancho I. separavam-se ns 

palavras, ou siglas, com um ponclo sómente. 
Nos de D. Affonso II., D. Affonso IV., 1). Pedro I., 

e 1). Fernando, com dois ponclos ao alto. 
Nos de D. Sancho II., I). Affonso 111., e 1). João I., 

com ires ponclos, também ao alto. 
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E de D. João IV. para cá, ú como era no tempo de 
D. Sancho I. 

§. 275. Por ultimo, a fragilidade dos sellos eda sua 
prisão tem dado causa a que se tenham destruído, ou 
desencaminhado, muitos com o tempo. 

Assim, em quanto restar, pelo menos, nos pendentes, 
a prisão, ou o logar d'ella; e nos de chapa, o seu vestí- 
gio, ou sombra; não se deve ter por viciado o documen- 
to, só por lhe faltar o sello. 

Pela cera é que se pôde descobrir a falsidade, quan- 
do a haja. A cera quanto mais nova, mais unctuosa, e 
flexível; e quanto mais antiga, mais rescccada, e tendeu- 
tc a desfazer-se. 

FIM. 
< 
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§. 14. E' deductiva 

<§. 57. destróc 

§. 83. epistola 

<§. 116. dá-se-lbes 

§. 117. sendo logo feitas 

§. 128. eram, em quasi toda 
a parte, em papel, 
egvpcio ou d'algo- 
dõo. 

194. Por isso sómente 

leia-se É deductiva 
destrói 

epistola* 

recebem 

sendo logo feitos 
eram em papel, cm 

toda a parte, onde 
clle já era conhe- 
cido. 

Por isso só 
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