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RESUMO 

Pelo crimen laesae maiestatis, popularmente conhecido como alta traição, foram condenados 

envolvidos na Inconfidência Mineira em 1792, na qual um grupo de plutocratas da capitania de 

Minas Gerais pretendiam a independência da região, separando-se de Portugal. A principal 

regulamentação estatal portuguesa acerca de tal delito se encontrava no livro V das Ordenações 

Filipinas. Contudo, a prática jurídica se apegava muito mais à literatura do direito comum do 

que às leis estatais. Por direito comum, entende-se um complexo de leis e ensinamentos sobre 

direito romano, canônico e germânico, que surgiu na idade média e tinha grande importância 

durante o Antigo Regime. Desta forma, o direito subsidiário, ao qual está incluído o ius 

commune, e que deveria ser aplicado somente em caso de lacunas do direito pátrio, acabou 

recebendo maior prestígio do que a legislação formal. Surge em 1769 a chamada Lei da Boa 

Razão, a qual pretende centralizar o poder no monarca através de limitações do uso do direito 

subsidiário. Dentro desse contexto, a ideia do crime de lesa-majestade era construída não 

somente a partir do direito estatal, mas também de outras fontes. Configurava-se, em geral, 

quando havia uma conduta de um súdito que desafiava o poder do príncipe ou colocava o Estado 

em perigo. Visava proteger a maiestas, a organização política do Estado e o status quo. Este 

trabalho busca entender melhor a tipificação e a tipicidade dos eventos da Inconfidência 

Mineira com o crime de lesa-majestade, tanto em relação àqueles que tiveram participação ativa 

no levante, como àqueles que somente sabiam da conjuração, mas não denunciaram às 

autoridades. Para tanto, é preciso entender como a história portuguesa conduziu à 

Inconfidência, assim como as principais fontes do direito de Portugal. É necessário destrinchar 

o que se entende pelo crime de lesa-majestade, apontando seus fundamentos, espécies, 

modalidades, assim como seu tratamento pelo direito comum e pela legislação portuguesa. A 

ideia de tipificação e de tipicidade realizada à época foge ao princípio da legalidade que se tem 

no Direito Penal da atualidade, podendo ser realizada não só com base na lei estrita, mas 

também no direito subsidiário. Analisando as condutas dos inconfidentes e o tratamento sobre 

o crime de lesa-majestade, percebe-se que a maior parte deles incorreram no item 5, do título 

VI, do Livro V, das Ordenações Filipinas. Ocorre que aqueles condenados por somente não 

terem denunciado a Inconfidência às autoridades não se encaixam em tal disposição. Haveria 

uma lacuna a ser resolvida pelo direito subsidiário, isto é, por outras fontes que não a lei 

portuguesa. Analisando tais fontes, nota-se que o silêncio infiel, independentemente de ter o 

propósito de ajudar ou não a sedição, pode caracterizar o referido delito. Para se chegar a tais 

conclusões, utiliza-se de obras referentes à Inconfidência Mineira, inclusive as devassas que 

investigaram a culpa dos réus. Lança-se mão também de literatura sobre o crime de lesa-

majestade, tanto atual como da época, assim como legislações, a exemplo da portuguesa e o 

Corpus Iuris Civilis. 

Palavras-chaves: Crimen laesae maiestatis. Inconfidência Mineira. Direito subsidiário. 

Maiestas. Silêncio infiel.



ABSTRACT 

For the crimen laesae maiestatis, most known as high treason, the participants in the 

Inconfidência Mineira were convicted in 1792. They were a group of wealthy members of the 

community in Minas Gerais captaincy who desired the independence for the region, with a 

separation from Portugal. The main regulation of the state at the time about that crime was the 

book V from the Ordenações Filipinas. However, the legal practice was more inclined to 

common law than to state law. Common law was a complex of statutes and teachings about 

roman, canonic and germanic law, that emerged in the middle ages, and had a great importance 

during the Ancien Régime. Thus, the subsidiary law, which included the ius commune, and 

should be applied only in case of gaps in the portuguese legal order, had more influence than 

the formal legislation. In 1769, appear the so called Lei da Boa Razão which intended to 

centralize the power in the hands of the king, through restrictions using the subsidiary law. In 

this context, the crimen laesae maiestatis was formed not only by the state law, but also by 

other sources of law. Generally, the crime occurred when a subject’s behavior challenged the 

power of the prince or when brought danger to the state. The crime sought to protect the 

maiestas, the state’s organization and the status quo. This paper intends to better understand 

the typification and the tipicality of the Inconfidência Mineira as a crimen laesae maiestatis, 

both in relation to those who had active participation in the uprising, as well as those who only 

knew about the conspiracy, but did not report to the authorities. In addition, it is necessary 

know: how the portuguese history led to the Inconfidência; the main sources of law in Portugal; 

understand in abstract the details about the crime, its foundations, species, and its treatment by 

common law and portuguese law. The idea of typification and tipicality at the time relegate the 

legality principle that we have in contemporary criminal law. The typification and typicality 

occurred not only based on statutes, but also in the subsidiary law. Analyzing the behavior of 

the inconfidentes, some of them incurred in the item 5, title VI, and book V, from Ordenações 

Filipinas. However, those who were convicted for merely did not report the Inconfidência to 

the authorities do not fit in that provision. There was a legal gap to be resolved by the subsidiary 

law, by a non-statute source. Examining these sources, it can be seen that the unfaithful silence 

can be considered crime, regardless its purpose of helping or not the sedition. To arrive to such 

conclusion, works about the Inconfidência Mineira was used, including the devassas 

documents, as well the literature regarding the crimen laesae maiestatis, portuguese legislation, 

and the Corpus Iuris Civilis. 

Keywords: Crimen laesae maiestatis. Inconfidência Mineira. Subsidiary law. Unfaithful 

silence.
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INTRODUÇÃO 

O Direito Penal do século XVIII em Portugal, notadamente na segunda metade, foi um 

dos instrumentos de uma tentativa de centralização do poder nas mãos do monarca, assim como 

de aumento do controle do rei sobre a população, padronizando condutas. O propósito era se 

afastar do modelo anterior, em que a principal função do Direito Penal era proteger a fé católica 

e demonstrar a justiça e a equidade do rei. No novo modelo, propunha-se fugir da noção de 

crime como pecado e pena como penitência. Não se buscava mais exatamente fazer justiça no 

caso concreto, mas disciplinar os súditos. Com esta centralização, pretendia-se diminuir a 

influência dos doutrinadores de direito comum, que eram muito mais visados pelos juristas e 

pela prática do que a própria lei formal. 

Neste contexto, não era possível ignorar condutas que ameaçassem o poder do monarca 

ou seu domínio estatal. Portanto, atos como os ocorridos na Inconfidência Mineira em 1788 e 

1789 não podiam passar incólumes, e seus agentes deveriam ser punidos pelo crime de lesa-

majestade, conhecido também como alta traição. Além do referido levante, a historiografia 

lembra outros eventos que configuraram o mesmo delito, entre eles o atentado contra a vida do 

rei D. José I em 1758 e a Conjuração Baiana em 1798-1799. 

A Inconfidência Mineira pretendia tornar as regiões de Minas Gerais, São Paulo e Rio 

de Janeiro independentes de Portugal. À época, o Brasil fazia parte do reino português, 

submetida ao pacto colonial, pelo qual, em resumo, e em regra a colônia deveria fazer comércio 

somente com a metrópole, ou com quem esta autorizasse. A Coroa portuguesa não permitia que 

os residentes no Brasil tivessem suas próprias industrias, pois deveriam comprar produtos que 

necessitavam de Portugal. Assim, a referida centralização também chegou nas possessões 

ultramarinas, notadamente no que tange a um arrocho fiscal a respeito da extração do ouro, 

metal que era objeto de diversas fraudes que prejudicavam o fisco português. Descontente, a 

alta sociedade mineira pretendeu se levantar contra a metrópole para fundar um novo Estado. 

A sublevação contra Portugal nunca foi colocada em prática pelas próprias razões que 

as motivaram, isto é, econômicas. A cobrança e fiscalização de tributos não foi realizada de 

forma tão incisiva como se ameaçava. Mesmo assim, o movimento chegou ao conhecimento 

das autoridades, e alguns envolvidos foram acusados e condenados pelo crime de lesa-

majestade. Contudo, a decisão condenatória, como de praxe na época, não trouxe motivações 

jurídicas explícitas para demonstrar que tais fatos configuravam o crime de lesa-majestade. Daí 
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surge o objeto deste trabalho, que é encontrar na ordem jurídica da época os fundamentos para 

a tipificação e tipicidade das condutas do referido movimento, principalmente em relação 

àqueles que não participaram ativamente do levante, mas foram condenados porque dele tinham 

conhecimento e não denunciaram às autoridades. 

Tipificação e tipicidade são conceitos diferentes, sendo o primeiro a criação de um tipo 

penal (a descrição de uma conduta considerada crime) pela autoridade legitimada para tanto. A 

tipicidade seria a análise se uma conduta específica se encaixa nesse tipo penal. No caso da 

Inconfidência Mineira, como será visto, algumas condutas puderam ser inseridas em um tipo 

penal já existente (análise de tipicidade), qual seja, o crime de lesa-majestade previsto nas 

Ordenações Filipinas. Mas outras condutas, como é o caso do silêncio sobre o levante, não 

possuíam esta previsão. Para a criminalização destas, então, seria necessária uma tipificação 

dentro do próprio julgamento do levante. Na prática, nestes casos, a tipificação e a tipicidade 

ocorreram simultaneamente. 

A importância de tal pesquisa se dá basicamente por duas razões. A primeira é a de 

entender com mais detalhes os motivos (apesar de parecerem óbvios à primeira vista) pelos 

quais se consideram os comportamentos dos réus da Inconfidência Mineira como crime de lesa-

majestade, já que a decisão que os condenou não os deixa explícitos, e porque tal tema, 

especificamente o da tipificação com base na ordem jurídica, não ser efetivamente tratado na 

literatura. As motivações, os eventos e os personagens são largamente estudados, mas no que 

tange aos aspectos estritamente jurídicos, pouco se pesquisa de modo vertical. Em segundo 

lugar, e por consequência, o presente trabalho apresenta diversas nuances acerca do crime de 

lesa-majestade, inclusive sobre a possibilidade de pessoas serem consideradas cometedoras de 

tal delito por terem silenciado o que sabem sobre alguma conjuração. Trata-se de uma discussão 

que não se encontra de maneira clara na literatura em geral. 

Para se chegar ao objetivo delineado acima, é preciso, primeiramente, entender a história 

de Portugal conjuntamente com suas principais fontes do direito. Como os fundamentos para a 

tipificação serão buscados na ordem jurídica, importante se faz identificar suas fontes. Além 

disso, a história portuguesa acaba conduzindo aos eventos da chamada Inconfidência Mineira. 

Portanto, o primeiro capítulo se dedica a apresentar, no contexto português, essa história política 

juntamente com as principais fontes do direito, além de um relato sobre o que foi o referido 

movimento, já que é necessário conhecer os fatos para entender a tipificação ou tipicidade. 
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Compreendendo-se os fatos que em tese seriam uma infração penal, o segundo capítulo 

se dedica a conceituar e detalhar o crime de lesa-majestade. Desta maneira, apresenta-se uma 

análise do crime de lesa-majestade, demonstrando um breve histórico, seus fundamentos e 

elementos essenciais, sua finalidade, classificações e modalidades de conduta, além do seu 

tratamento na ordem jurídica portuguesa.  

Ao realizar este detalhamento, mesmo com o risco de anacronismo, utiliza-se, neste 

trabalho, expressões comuns na discussão do Direito Penal moderno, como sujeitos ativo, 

passivo e bem jurídico protegido. Procede-se desta maneira por razões didáticas, isto é, para 

que se facilite o entendimento do que estava em jogo e de quem seriam capazes de cometer e 

sofrer tal crime. Além disso, tais expressões possuem elementos conceituais que não 

necessariamente estariam presos a um contexto histórico, mas que somente são utilizadas de 

maneira mais analítica nos dias atuais. Isto é, quando se fala em sujeito, deixa-se de lado a 

concepção moderna de sujeito de direitos, mas adota-se uma concepção geral e de linguagem, 

que se trata de uma pessoa indeterminada. Quando se fala de ativo, seria aquela pessoa que 

pode vir a cometer um crime. Quanto ao passivo, aquele que sofre com o ato. Em relação ao 

bem jurídico protegido, acredita-se que seja possível manter tal expressão no seu espectro 

técnico do Direito, já que, como se verá, o que se protege decorre dos privilégios divinos, que 

se tornam jurídicos, no caso do crime em análise, a maiestas. 

Sabendo-se o que foi a Inconfidência Mineira, assim como o crime de lesa-majestade, 

o terceiro capítulo se destina a passar uma linha transversal entre os dois conceitos, analisando 

os fundamentos jurídicos nas fontes do direito português que levam à condenação de um levante 

como o dos mineiros de 1789. Assim, analisa-se a tipicidade e a tipificação de tais fatos em 

relação ao direito português. Primeiramente, apresenta-se uma ideia do que foram as devassas 

que perquiriram a culpa dos réus. Depois, analisa-se o acordão condenatório, as condutas nele 

descritas e a tipicidade. Examina-se também o poder de graça da rainha D. Maria I ao comutar 

a pena de quase todos os acusados.  

Além disso, investiga-se com mais cuidado os comportamentos omissivos daqueles que, 

apesar de não fazerem parte do levante, deixaram de denunciar às autoridades da Coroa. 

Verificar-se-á se a condenação pelo crime de lesa-majestade por tal silêncio infiel depende da 

intenção daquele que se omite. Diante da possibilidade de não estar disposta nas leis estatais 

uma solução para este problema, para alcançar sua resposta, é preciso entender como 
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funcionava a colmatação de lacunas através do direito subsidiário, a relevância ou não do 

princípio da legalidade no Direito Penal da época, assim como o arbitrium do julgador. 

Este trabalho faz uso de fontes primárias, como documentos e literatura do período, 

assim como de fontes secundárias, obras especializadas que tratam sobre os principais temas 

que tocam o objeto de pesquisa. A exemplo de fontes primárias, têm-se as próprias Ordenações 

e os autos da devassa. Quanto à literatura, utiliza-se tanto a historiografia tradicional quanto a 

crítica, com o propósito de fazer um contraponto saudável para o desenvolvimento da discussão.  

Desta forma, a pesquisa tem um caráter dedutivo, já que busca assimilar os fatos e o 

crime, para então entender as particularidades da tipificação e tipicidade dos condenados, 

inclusive no que tange àqueles que ficaram em silêncio. Ademais, o objetivo da pesquisa é tanto 

descritivo, ao se estudar de forma geral a Inconfidência Mineira e o crime de lesa-majestade, 

quanto explicativo, pois pretende esclarecer os fundamentos jurídicos que possam envolver a 

referida condenação. Quanto ao procedimento, a pesquisa é bibliográfica, documental, com um 

estudo de caso. Além disso, a pesquisa é qualitativa, pois busca-se interpretar o crime de lesa-

majestade a partir das fontes primárias e com ajuda das fontes secundárias. 
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1  BREVE HISTÓRIA DA POLÍTICA E DAS FONTES DO DIREITO PORTUGUÊS 

ATÉ O SÉCULO XVIII E A INCONFIDÊNCIA MINEIRA 

O território português, desde a antiguidade, passou pelas mãos de vários povos que 

contribuíram para formar Portugal do Antigo Regime. No decorrer deste tempo, diversas 

culturas sucederam uma a outra e também conviviam. Muitas foram as fontes do Direito, ou 

seja, locais comuns dos quais se retiravam as normas de convivência. Várias dessas fontes 

serviram de inspiração para a elaboração das leis portuguesas da idade moderna, inclusive no 

que tange ao crime de lesa-majestade, delito cometido, por exemplo, no caso da Inconfidência 

Mineira. 

É preciso ter a compreensão das fontes do Direito português para se entender a 

tipificação e a condenação por tal crime na conjuração que se deu nos fins da década de 1780, 

inclusive para saber se havia fundamento na ordem jurídica portuguesa para a condenação de 

pessoas que, sem terem contribuído efetivamente no levante, somente tinham conhecimento e 

deixaram de comunicar às autoridades. Por isso, a primeira parte deste capítulo será dedicada à 

história política portuguesa juntamente com, para fins deste trabalho, as principais fontes do 

Direito de cada época. Logo após, na segunda metade deste capítulo, será visto um relato dos 

antecedentes políticos, filosóficos e econômicos da Inconfidência Mineira. 

1.1 Retrospectiva histórica da política e das fontes do direito português 

Neste tópico, far-se-á uma breve retrospectiva da história política portuguesa, desde os 

tempos antigos, até o século XVIII. Faz-se importante apontar ligeiramente a experiência 

política e jurídica da região desde a antiguidade para que se possa entender o Direito português 

dos oitocentos, que muito deve aos seus antepassados. Além disso, muitas das produções 

jurídicas desta época serão utilizadas como base para argumentações posteriores neste trabalho. 

Ainda, decidiu-se parar no século XVIII por ser exatamente o período dos crimes de lesa-

majestade cometidos no evento chamado de Inconfidência Mineira. 

1.1.1 A Península Ibérica na Antiguidade e na alta Idade Média 

A região que hoje é Portugal já foi chamada de formas diferentes, assim como foram 

dominadas por povos distintos. Na antiguidade, já passaram pelo território a tribo dos 

Turdetanos (ROCHA, 1843, p. 2), os celtas (DISNEY, 2009, p. 13-14), os cartagineses e, após 

as guerras púnicas, os próprios romanos, os quais, inicialmente, dividiram a Hispânia em 
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Citerior e Ulterior (ROCHA, 1843, p. 7). Durante o governo de Augusto (r. 27 a.C. – 14 d.C.), 

houve uma reorganização em três províncias, quais sejam, Terraconense, Bética e Lusitânia. 

Com o imperador Diocleciano (r. 284 - 305), a região noroeste da Península Ibérica tornou-se 

uma província independente de Terraconense, chamando-se Galécia (DISNEY, 2009, p. 30).  

Segundo António Manuel Hespanha (1982, p. 69-79), em cada uma dessas províncias 

na Península Ibérica havia cidades semelhantes àquelas romanas. Além disso, eram 

categorizadas em colônias, aquelas criadas pelo próprio povo romano, ou municípios, 

originadas de outras que já existiam, mas que cujos habitantes foram tornados cidadãos romanos 

ou latinos (este que significa uma classe não de cidadãos, mas que tinham alguns direitos e 

deveres). Ainda, o direito das províncias era uma mistura das leis romanas com os costumes 

locais. Tais leis ofereciam só uma visão geral para os magistrados (pretores em Roma ou 

governadores nas províncias), permitindo ampla margem de interpretação. Vale lembrar que o 

direito justinianeu só surgiu quando a península já estava dominada por outros povos. 

Com o declínio do Império Romano e com as invasões bárbaras, a chamada Hispânia 

foi invadida por diferentes povos. Segundo Coelho da Rocha (1843, p. 16), os Suevos se 

fixaram na Galécia, os Vândalos passaram a povoar parte da Galécia e também Bética. Já a 

Lusitânia foi ocupada pelos Alanos. Por motivos diversos, os Suevos passaram a ser 

predominantes em toda a península. Mas, no século 5º, iniciou-se a invasão dos godos 

(DISNEY, 2009, p. 40 et seq.), os quais acabaram por conquistar toda a região e ficaram 

conhecidos como Visigodos, fixando sua corte em Toledo. Apartavam-se dos Ostrogodos, que 

dominavam territórios romanos além da cordilheira de Pirineus. 

Entre os Visigodos, a monarquia era sua forma de governo. O rei era limitado pelos 

concílios de Toledo e pela assembleia dos principais, esta que era formada por bispos e homens 

nobres, e o primeiro só por bispos (HESPANHA, 1982, p. 118). Os reis Alarico II (r. 485-507) 

e Recesvindo (r. 649-672) criaram espécie de códigos, respectivamente, o Breviário de Alarico 

e o Liber Judicum, os quais se inspiraram na ordem jurídica romana (HESPANHA, 1982, p. 

120-121). Este código atesta que a religião a ser seguida é o catolicismo, o qual era desde o 

século anterior a fé predominante e a Igreja Católica já bastante poderosa na região (DISNEY, 

2009, p. 46). Qualquer outra religião seria rechaçada e os infratores desta regra julgados por 

autoridades eclesiásticas, sendo perseguidos principalmente os judeus, submetidos a penas 

aflitivas ao corpo e também o degredo (ROCHA, 1843, p. 25).  
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Já no início do século 8º, o reino visigótico estava em declínio em razão de conflitos 

internos. Segundo A. R. Disney (2009, p. 52), o rei Rodrigo (r. 710-711), anteriormente duque 

da Bética, teria tomado a coroa com apoio da nobreza com a morte do rei Wittiza (r. 693-710). 

Os herdeiros deste não teriam aceitado Rodrigo como rei, e assim iniciou-se uma guerra civil. 

De acordo com Alexandre Herculano (1901, p. 50), um dos aliados desses herdeiros, conde 

Juliano que governava a cidade de Septo, atual Ceuta, teria se unido aos mouros para que estes 

invadissem a Hispânia. Assim, a mando do Amir africano chamado Musa, o líder militar Tariq 

começou a conquista da Península Ibérica no ano 711. Em pouco tempo, quase toda a região 

foi dominada pelos mouros, e os cristãos/visigodos acabaram por escapar para o norte, nas 

Astúrias (RAMOS; SOUSA; MONTEIRO, 2009, parte I, cap. 1). 

Neste território, iniciou-se a resistência aos mouros que ficou conhecida como 

reconquista (que só terminaria no século XV) através da liderança de Pelágio, conde de 

Cantábria, na batalha de Covadonga, em 722 (RAMOS; SOUSA; MONTEIRO, 2009, cap 1). 

Começa com ele uma nova monarquia, que primeiro se chamou reino das Astúrias, depois 

Oviedo e, após, Leão (HERCULANO, 1901, p. 129).  

Mantinha-se boa parte das leis e tradições do reino visigótico. Segundo Coelho da Rocha 

(1843, p. 32-33), em 1065, Fernando I, o Magno, rei de Leão (r. 1037-1065), repartiu os 

territórios entre os seus filhos, ficando Sancho com Castela, Garcia com a Lusitânia e Galécia, 

e Afonso VI com Leão. Este futuramente iria unificar, sob sua chefia, todo o território cristão 

da Península Ibérica, declarando-se, inclusive, imperador em 1077.  

1.1.2 A fundação do reino de Portugal e a primeira dinastia de Borgonha 

No contexto da reconquista, Afonso III (r. 866-910) expandiu o reino até o rio Douro, e 

na sua foz se fundou o Condado de Portucale (atual Porto) em 868 por Vímara Peres. Após, 

com Fernando “Magno” I, Coimbra também foi tomada em 1064. Já no reinado de Afonso VI 

(r. 1065-1109), Lisboa e Santarém foram adquiridas, mas por pouco tempo, pois por volta de 

um ano depois teriam sido ocupadas pelos mouros.  

Tendo a necessidade de agradar nobres e clérigos franceses para mantê-los como aliados 

no referido empreendimento militar, o referido Afonso VI se casou com Constança, filha de um 

nobre francês e duque de Borgonha, Roberto I (RAMOS; SOUSA; MONTEIRO, 2009, parte I, 

cap. 1). Ainda, casou a filha Teresa com Henrique, igualmente membro da citada família nobre 

francesa, dando-lhe o título de Conde de Portucale e de Coimbra, desmembrando este território 
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da Galécia. Henrique de Borgonha e Teresa tiveram D. Afonso Henriques (ROCHA, 1843, p. 

43). 

Com a morte de Henrique de Borgonha em 1112, sua viúva D. Teresa passou a governar 

o condado e a tratar-se como rainha de Portucale. Em razão da sua coabitação com Fernando 

Peres de Tavra, um nobre de Galécia, e da interferência deste no governo do condado, a nobreza 

portuguesa deixou de apoiar a dita rainha, buscando o jovem D. Afonso Henriques para tomar 

o governo (HERCULANO, 1901, p. 283). Em 1128, após vencer a batalha contra os seguidores 

de sua mãe, Afonso Henriques tornou-se o líder de Portucale, considerando-se um príncipe. Em 

1131 mudou para Coimbra, que passou a ser o centro político (RAMOS; SOUSA; MONTEIRO, 

2009, parte I, cap. 1).  

Na batalha no Campo de Ourique em 1139, após uma vitória contra os mouros, Afonso 

Henriques foi aclamando rei, o que, de acordo com Coelho da Rocha (1843, p. 43-44), serviu 

para legitimar a grande autonomia que no plano dos fatos Portugal já tinha e a soberania que 

Afonso Henriques já exercia. Vale lembrar que o referido autor faz parte de uma historiografia 

tradicional, que tende a valorizar os fatos em uma perspectiva nacionalista. Tal momento passou 

a ser considerado como a fundação de Portugal. Segundo Bernardo Vasconcelos e Sousa (2009, 

parte I, cap. 1), não havia um território definido do que era o reino de Portugal, muito em razão 

da mistura com seus vizinhos cristãos e com o avanço e recuo de domínio com a Reconquista. 

Na verdade, Afonso I de Portugal era rei daqueles que ele mesmo considerava portugueses.  

Iniciou-se, então, a dinastia dos Borgonha no reinado de Portugal que seguiu até o 

crepúsculo do século XIV. Com Afonso I, conquistou-se áreas até o Rio Tejo, abrangendo 

Lisboa e Santarém. Seu sucessor, Sancho I, tivera como desafios, além da Reconquista, 

conflitos com o reino de Leão, pestes e baixa produção da agricultura. Ainda, haviam disputas 

internas entre prelados senhores de terra e conselhos locais, e o rei acabou se posicionando a 

favor destes (RAMOS; SOUSA; MONTEIRO, 2009, parte I, cap. 1). 

A manutenção da monarquia portuguesa muito deveu ao relacionamento que o rei 

Afonso I tinha com a Igreja Católica, pois aquele se comprometeu a pagar tributos anuais ao 

Papa Inocêncio II. Ocorre que, até 1179, D. Afonso Henriques foi reconhecido como duque, e 

somente no referido ano, passou a ser tratado como rei pelo papa. Dizia-se, ainda, que as Cortes 

de Lamego de 1143 teriam elaborado as Leis Fundamentais de Portugal, servindo como 

documento base para a organização da Coroa, sua sucessão e ao estado português.  
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Ocorre que, segundo Coelho da Rocha (1843, p. 46), tais documentos teriam sido 

forjados entre o século XVI e XVII, provavelmente com o propósito de legitimar a separação 

de Portugal da Espanha no desfazimento da União Ibérica no século XVII. O Frei Antonio 

Brandão (1632, p. 145) teria sido o primeiro a colocar em dúvida estes escritos, já que não 

trazem data ou qualquer assinatura de autoridades. Ainda, faz-se “memoria dos Bispos de 

Visseu, & Lamego”. Ocorre que, não havia bispos nestas cidades, que estavam sob o bispado 

de Coimbra. 

De acordo com Nuno J. Espinosa Gomes da Silva (2016, p. 156 et seq.), como o período 

da dinastia dos Borgonha se caracterizou principalmente pela Reconquista, a administração da 

máquina pública e a produção legislativa foi deixada de lado, dando-se maior importância a 

medidas e decisões voltadas para a guerra. Por este motivo, as comunidades locais tinham que 

sobreviver sem muita atenção da monarquia, e isso acabava resvalando também no Direito, 

assinalando-se então o emprego de ordens jurídicas locais.  

Segundo o mesmo autor (SILVA, 2016, p. 164), neste contexto surgem os conselhos de 

cada comunidade especifica, ou seja, uma “assembleia deliberativa” que decidia as questões da 

vida quotidiana, já que não havia uma atenção dos nobres, que, geralmente, estariam nas 

guerras. Desta forma, as experiências particulares não tinham as decisões centrais do rei como 

base para legislar, e, portanto, utilizavam-se do direito consuetudinário, que se caracterizava 

por uma mistura de várias culturas que já passaram pela região portuguesa, como a dos povos 

pré-romanos, dos romanos, dos povos germânicos, dos franceses e, inclusive, dos mulçumanos 

(SILVA, 2016, p. 160-163). Ainda, a Lex Visigothorum ou Liber Judicum continuou sendo uma 

das fontes escritas do Direito até o século XIII (SILVA, 2016, p. 168). Além deste código, os 

nobres de cada região ou mesmo o rei, elaboravam os forais, significando “Leis particulares e 

variadas”, o que ainda dava maior especificação para a ordem jurídica de cada localidade 

(ROCHA, 1843, p. 76). 

Coelho da Rocha (ROCHA, 1843, p. 50-51) chama a atenção para dois aspectos do 

período da dinastia Borgonha. Primeiramente, fala da importância das cortes reais, órgãos 

consultivos e deliberativos da monarquia, que eram compostas pelo clero, pela nobreza, e 

também pelos representantes do povo, chamados de “homens bons”, o que denotava uma não 

centralização do poder estatal no rei, pois tais assembleias “moderavão o poder do Rei, com 

elle exercião uma parte da Soberania”. Em segundo lugar, com Afonso II, a atividade legislativa 

começou a ficar maior, notadamente com as Leis Gerais de 1211, muitas vezes tentando 
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suplantar costumes, além de serem inspiradas no direito justinianeu (SILVA, 2016, p. 179). Boa 

parte das leis produzidas pelo referido monarca e pelos seus sucessores foram inseridas nas 

Ordenações Afonsinas de 1446. 

No século XII, iniciou-se os estudos em Direito em Bolonha tendo como mestres 

glosadores como Acúrsio e Azão, e, após, Bártolo de Sassoferrato e Baldo de Ubaldi (ROCHA, 

1843, p. 80). Segundo Nuno J. Espinosa Gomes da Silva (2016, p. 241 et seq.), com a influência 

do Direito Romano, era necessário pessoas qualificadas para entender o Corpus Iuris Civilis, e 

entre estes estavam os glosadores, tendo Acúrsio como maior expoente. Como os 

entendimentos entre eles não eram uniformes, era necessário definir, na vida forense, a 

autoridade de um só jurista, que naturalmente recaiu sobre o referido glosador. Surgiu depois 

Bártolo e Baldo, que disputaram a autoridade entre os doutores. Nuno Espinosa da Silva (2016, 

p. 249) acrescenta que, “pouco a pouco” surgia uma nova autoridade que deixava de ser 

individual e passava a ser coletiva, ou seja, não se recorria mais a um só jurista, mas a vários, 

entidade que ficou conhecida como communis opinio doctorum, as doutrinas do direito comum.  

Tais ensinamentos da época serviram como base, por exemplo, para a elaboração de um 

corpo de normas de Castela, chamado de Siete Partidas de 1265, as quais, segundo Coelho da 

Rocha (1843, p. 80), foram inspiração para algumas legislações portuguesas. Nuno Espinosa da 

Silva (2016, p. 265-267) ensina que tal legislação castelhana era aplicada diretamente no 

medievo português, a exemplo da Corte de Elvas de 1361, além de algumas terem sido incluídas 

nas Ordenações Afonsinas. O mesmo historiador do Direito português (SILVA, 2016, p. 252) 

afirma que, apesar de o reino lusitano não se submeter ao Sacro-Império Romano Germânico, 

o Direito Romano foi recepcionado naquela monarquia, pois seria o lado secular da ordem 

jurídica autorizada pela Igreja Católica, que, então, deveria ser aplicado para toda a comunidade 

cristã, enquanto o Direito Canônico era o lado espiritual, e ambos formavam o chamado 

utrumque ius. 

1.1.3 A dinastia de Avis e as primeiras Ordenações do reino 

A dinastia dos Borgonha se manteve até o reinado de D. Fernando I (r. 1367-1383). Com 

a sua morte no fim de 1383, sua filha D. Beatriz seria a legítima para assumir o reinado. Havia, 

porém, dois problemas. O primeiro é que a princesa tinha somente doze anos, devendo ter 

quatorze para poder assumir a coroa. O segundo, mais grave, se devia ao fato de ela ser casada 
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com Juan I, rei de Castela. Desta forma, os portugueses em geral não viam com bons olhos que 

o reino de Portugal fosse dominado pelo seu vizinho (ROCHA, 1843, p. 98). 

Leonor Teles, a viúva de D. Fernando, tinha interesse em ver as duas Coroas unificadas, 

já que sua filha, D. Beatriz, seria a peça chave para tal junção. Assim, a viúva pediu ajuda a 

Juan I, o que não foi bem aceito por parte dos nobres portugueses, os quais se colocaram contra 

e nomearam D. João, Mestre de Avis, como defensor do reino de Portugal e combater a 

unificação e invasão castelhana. Este era filho bastardo de D. Fernando, mas, desde a infância, 

tinha sido colocado pelo pai na liderança da Ordem de Avis, uma organização militar. Iniciou-

se uma guerra dos nobres portugueses que apoiavam o mestre, com o auxílio de forças 

britânicas, contra outros nobres lusitanos que apoiavam D. Beatriz e o reino de Castela. 

(RAMOS; SOUSA; MONTEIRO, 2009, parte I, cap. 5) 

Com as sucessivas vitórias de D. João, alguns aristocratas mudaram de lado, passando 

a apoiar o “defensor de Portugal”. As cortes de Coimbra de 1385 recusaram a legitimidade de 

D. Beatriz, e se discutiu em passar a coroa para o Mestre de Avis, ou para outro D. João, este 

filho legítimo de Fernando I, mas que estava encarcerado pela monarquia castelhana. O mestre 

se sagrou vencedor, sendo aclamado como D. João I, rei de Portugal (r. 1385-1433). Começa, 

então, a dinastia de Avis (RAMOS; SOUSA; MONTEIRO, 2009, parte I, cap. 5). 

Vale destacar que forças da Inglaterra contribuíram para a vitória de D. João I. O 

principal nobre inglês envolvido foi o Duque de Lencastre, do qual a filha casou com o rei 

português. Ainda, em razão da guerra, Portugal vivia uma situação de grave crise financeira, 

sendo forçado a buscar novas fontes de riqueza, iniciando-se a expansão territorial ultramar, 

que teve como primeiro passo a conquista de Ceuta em 1412 (RAMOS; SOUSA; MONTEIRO, 

2009, parte I, cap. 5).  

Coelho da Rocha (1843, p. 101 et seq.) afirma que as cortes teriam sido bastante 

utilizadas durante o governo de D. João I e por alguns de seus sucessores. Durante o reinado do 

primeiro, teriam sido convocadas pelo menos vinte e duas vezes, ficando na corte de Coimbra 

de 1385 definido que para várias decisões os Estados Gerais deveriam ser consultados, por 

exemplo, na criação de tributos e na definição de paz ou guerra. Nas cortes de 1438 em Torres 

Novas, determinou-se que as assembleias seriam reunidas anualmente.  

Ocorre que, a partir do fim do século XV, as cortes passaram a perder importância, 

muito em razão de que o povo, os nobres e o clero estavam mais preocupados com atividades 
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comerciais, inclusive aquelas além-mar, deixando de lado as questões de governo. As cortes, 

então, passaram a ser convocadas raramente, somente para legitimar as sucessões da coroa e 

confirmar a decisão do monarca em questões tributárias. Nota-se, portanto, uma tendência, 

mesmo que não proposital pelas cortes, da centralização do poder estatal nas mãos do rei, o 

qual Coelho da Rocha chama de absolutismo (1843, p. 104).  

António Manuel Hespanha (1994, p. 35) parece discordar de tal visão de absolutismo 

neste período, pois não seria possível resumir a experiência política de todo o território 

português somente na perspectiva estatal. Esta ideia de absolutismo adviria da historiografia 

tradicional de fins do século XVIII e do século XIX, influenciados pelo pensamento iluminista 

de oposição aos abusos do monarca naquele século. Ou seja, os autores da época pretendiam 

rechaçar o regime monárquico anterior.  

Na verdade, durante o medievo e quase todo o antigo regime, o Direito português era 

caracterizado pelo pluralismo jurídico. Havia uma grande margem de autonomia periférica, ou 

seja, das comunidades locais do reino, que tinham os costumes como suas principais fontes das 

regras de convivência e da ordem jurídica, o que é demonstrado pela pouca quantidade de juízes 

de fora, letrados que conheciam o direito estatal, e a predominância de juízes locais, que, na 

maioria das vezes, eram analfabetos, não conheciam a ordem jurídica oficial, e julgavam as 

querelas com base nos costumes regionais (HESPANHA, 2017, p. 200). 

Entre as fontes do Direito estatais na dinastia de Avis, destacam-se as Ordenações 

Afonsinas (1446) e as Manuelinas (1521). A elaboração da primeira foi iniciada com D. João 

I, que designou João Mendes, o corregedor da corte, mas não foi finalizado. Após, D. Duarte I 

(r. 1433-1438), sucessor de João I, deu a tarefa para Rui Fernandes. Mas tal compilação de leis 

só ficou finalizada em 1446, no reinado de D. Afonso V (r. 1438-1481), e, portanto, o nome de 

afonsinas.  

Segundo Coelho da Rocha (1843, p. 120), as Ordenações Afonsinas aproveitaram o 

texto de várias leis e resoluções das cortes já existentes, e se inspirou principalmente no Direito 

Romano e Canônico, assim como nas Siete Partidas. O Direito Romano e o Canônico também 

serviam como direito subsidiário. O primeiro dizia respeito a assuntos temporais e quando sua 

observância não configurasse pecado. Nos casos que a observância do Direito Romano fosse 

pecado, e nos casos religiosos em geral, o direito a ser aplicado seria o canônico (SILVA, 2016, 

p. 317-318). Em segundo lugar de subsidiariedade, as Ordenações Afonsinas, no Livro II, título 
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IX, determinavam a utilização das glosas de Acúrsio, e depois, os comentários de Bártolo de 

Sassoferrato.  

As Ordenações Manuelinas foram de iniciativa do rei D. Manuel I (r. 1495-1521), o qual 

pretendia retirar disposições ociosas e esclarecer aquelas que estavam confusas, pois haveria 

muito debate entre os juristas (SILVA, 2016, p. 336). Com o propósito de aumentar o alcance 

que as Ordenações anteriores não tiveram, houve a ajuda da imprensa que recentemente tinha 

aparecido. Assim, as Ordenações Manuelinas foram aos poucos sendo publicadas a partir da 

liderança de Rui Boto, Chanceler-Mor, sendo finalizada somente em 1521.  

A estrutura dessas Ordenações é a mesma da sua predecessora, assim como o conteúdo 

em geral é o mesmo, com pequenas modificações. Exemplo é o estilo de escrita, que deixou de 

ser mera transcrição de leis já existentes para um “estilo decretório” (SILVA, 2016, p. 339). O 

direito subsidiário continua quase a mesma coisa. A mudança principal se dá em relação às 

autoridades da doutrina. Na ordenação anterior, viu-se que se buscava Acúrsio e depois Bártolo. 

Nas Manuelinas (livro II, título V), dava-se prevalência ao opinio communis doctorum, ou seja, 

aos doutrinadores e juristas em geral, e só na falta destes, é que se buscaria os dois autores 

citados acima. Importante lembrar que, à época, não se dava tanta importância à lei escrita como 

se faz a partir do Iluminismo. Na verdade, muitas vezes, os julgadores se apartavam da lei e das 

razões de sua elaboração para se apegar somente à opinião dos doutores do Direito Comum 

(ROCHA, 1843, p. 197). 

Importante observar também, no que tange ao direito subsidiário, a valorização do 

direito secular, qual seja, o romano, em desfavor do direito espiritual, qual seja, o canônico, já 

que nas Ordenações Afonsinas, fazia-se uma divisão entre questões espirituais e temporais. 

Aquelas deveriam se submeter ao direito canônico. Já as problemáticas temporais se submetiam 

ao direito romano e/ou ao canônico, de acordo com o critério do pecado apontado acima. Ocorre 

que, nas Ordenações Manuelinas, tal divisão não foi mais colocada no texto, mantendo-se 

somente o critério do pecado para a aplicação de um direito ou outro. Além disso, enquanto nas 

duas referidas Ordenações, o tema do direito subsidiário estava no Livro II, que dizia respeito 

ao relacionamento entre Estado e Igreja, pois o assunto era principalmente tratado como um 

conflito entre o direito das duas ordens, nas Ordenações Filipinas, tais regras migraram para o 

livro III, que trata sobre direito processual (CRUZ, 1974, p. 78 et seq.) 
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1.1.4 A União Ibérica e as Ordenações Filipinas 

Outro marco político importante para a história de Portugal é a União Ibérica, ou seja, a 

reunião, em uma pessoa só, das Coroas de Portugal e da Espanha. Segundo Nuno Gonçalo 

Monteiro (RAMOS; SOUSA; MONTEIRO, 2009, parte II, cap III), os reis da dinastia de Avis 

tinham o costume de realizar casamentos de seus descendentes com membros de casas da 

Península Ibérica, pois, ao mesmo tempo que não tinham muitas opções de pretendentes, 

também esperavam que um dia membros da família real portuguesa pudessem vir a governar 

outros reinos.  

Por exemplo, D. Manuel I casou sua filha D. Isabel com o rei espanhol Carlos I, o qual, 

inclusive, acabou por herdar vários outros reinos da Europa e, então, se sagrou imperador do 

Sacro-Império Romano Germânico, ficando conhecido como Carlos V. Ainda, o rei português 

D. Manuel casou seu filho primogênito D. João (futuro D. João III de Portugal) com Catarina 

de Habsburgo, a irmã do referido imperador. D. João III (r. 1521-1557) e D. Catarina tiveram 

vários filhos, entre eles D. João Manuel e D. Maria Manuela. Esta casou com Filipe II da 

Espanha, filho de Carlos I e D. Isabel. 

D. João Manuel, que era o herdeiro aparente do trono de João III, casou com D. Joana, 

também filha de Carlos I. Em razão da morte prematura de vários herdeiros de D. João III, 

inclusive de João Manuel, a sucessão da coroa entre a família real portuguesa ganhou nova 

esperança com o nascimento de D. Sebastião I (r. 1557-1578), filho de D. João Manuel. Ocorre 

que D. Sebastião morreu em guerra sem deixar filhos e, portanto, o parente mais próximo seria 

o seu tio-avô, irmão de D. João III, D. Henrique I (r. 1578-1580), o qual já tinha sido regente 

do falecido rei e cardeal. Mas, no início do ano de 1580, D. Henrique morre, deixando um 

imbróglio político e jurídico de quem deveria herdar a coroa portuguesa. Dentre vários 

candidatos, estava Filipe II da Espanha, que era sobrinho do falecido rei, o qual utilizou 

inclusive força militar para conseguir a coroa (DISNEY, 2009, p. 195). Nas cortes de Tomar 

em abril de 1581, o rei espanhol foi oficializado como Filipe I de Portugal (r. 1581-1598), 

confirmando a União Ibérica, e iniciando a dinastia de Habsburgo. 

Destaca-se, no período de Habsburgo, a elaboração das Ordenações Filipinas (1603), as 

quais foram mandadas fazer pelo próprio Filipe I, e encarregadas a Duarte Nunes do Leão, Jorge 

de Cabedo e Afonso Vaz Tenreiro, mas só acabou sendo publicada no governo de Filipe II (r. 

1598-1621). Segundo Nuno J. Espinosa Gomes da Silva (2016, p. 366 et seq.), a finalidade 
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desta nova compilação seria basicamente a inclusão em um único documento de todas as 

legislações já criadas desde as Ordenações Manuelinas. Apesar de terem o mesmo rei, Portugal 

e Espanha eram reinos diferentes e independentes. Não havia o propósito de substituir a 

legislação portuguesa pela da Espanha. Portanto, boa parte das Ordenações Filipinas continua 

sendo a mesma das Manuelinas, à exceção das leis portuguesas que vieram após. Assim, com 

as Ordenações Filipinas, manteve-se a mesma estrutura, inclusive com o mesmo sistema de 

direito subsidiário da ordenação anterior, agora previsto no livro III, título LXIV. 

1.1.5 Restauração, dinastia de Bragança e concentração de poder 

A União Ibérica durou até 1640, ano em que se iniciou a chamada Restauração 

portuguesa. Em razão dos altos tributos aplicados pelo governo dos Habsburgo para manter o 

império espanhol na Guerra dos 30 anos, e também por conta do crescente afastamento, pela 

Coroa, das tradicionais casas nobres portuguesas em relação ao governo, os fidalgos que se 

sentiam preteridos uniram-se para tirar Portugal do poder do rei espanhol (RAMOS; SOUSA; 

MONTEIRO, 2009, parte II, cap. V).  

O Conde da Ericeira (1751, p. 122), com riqueza de detalhes, e num tom nacionalista, 

descreve que, em 15 de dezembro de 1640, o Duque de Bragança foi aclamando rei, tornando-

se D. João IV. Descreve o conde que “os Tres Estados do Reyno restituirão a ElRey que estava 

presente a Coroa usurpada á Duqueza D. Catherina sua Avó por Filippe II”. A referida duquesa 

era filha do rei D. Manuel I, e sendo D. João IV neto de Catherina, este era bisneto daquele rei. 

Em 1641, nas cortes de Lisboa, foi confirmada tal coroação, iniciando-se a dinastia de 

Bragança. Para justificar tal coroação, foi utilizada as regras de sucessão da já referida Cortes 

de Lamego, as quais se sabe atualmente que não há indícios sólidos para a sua efetiva existência. 

Coelho da Rocha (1843, p. 172) observa que, com a dinastia de Bragança, a utilização 

das cortes foi paulatinamente deixada de lado. Houveram as referidas cortes de 1641, nas quais 

se firmou que a fonte de poder do monarca seria a própria nação. Em 1668, as cortes teriam 

tirado Afonso VI (r. 1656-1683) do governo, em razão de sua incapacidade de governar, e seu 

irmão Pedro passou a ser regente até a morte daquele, quando foi coroado Pedro II (r. 1683-

1706). Este emanaria leis, inclusive instituindo impostos, sem a participação das cortes, 

utilizando a justificativa de que tais medidas seriam urgentes e a convocação das cortes seria 

demorada e custosa.  
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Da mesma forma, aconteceria no reinado de João V (r. 1706-1750). Depois das cortes 

de 1668, a próxima só seria realizada no século XIX (DISNEY, 2009, p. 240). Além disso, o 

Conselho de Estado deixou de ser utilizado em 1720. O rei elaborava os atos administrativos se 

reunindo somente com conselheiros não oficiais, como era o caso do Cardeal D. João da Mota, 

que não tinha nenhum cargo estatal neste sentido (RAMOS; SOUSA; MONTEIRO, 2009, parte 

II, cap. VI).  

Quentin Skinner (2004, p. 14 et seq.) explica que, com a Reforma, surgiu um novo modo 

de enxergar o plano temporal e o espiritual, pelo qual o poder secular, apesar de ser expressão 

de Deus, seria totalmente independente do religioso, e este não poderia entrar nos assuntos da 

temporalidade. A Igreja não poderia interceder nas decisões dos monarcas, e nem mesmo 

contestar sua autoridade. O autor (SKINNER, 2004, p. 85-86) também fala que, em algumas 

nações europeias, o rei seria a cabeça da Igreja ao invés do papa. Por todos esses motivos, nota-

se a crescente concentração de poder estatal nas mãos do monarca, apesar da existência das 

autonomias locais e da influência da classe nobiliárquica e clerical, o que significa que ainda 

não se pode falar em absolutismo. 

Hespanha (1994, p. 342) ensina que a Igreja tinha grande controle nas relações 

familiares e testamentárias, além de possuírem foro privilegiado, ou seja, nas matérias 

criminais, por exemplo, os seus membros deveriam ser julgados pela própria ordem eclesiástica. 

A autoridade do rei tinha como base a simbologia religiosa que era afirmada pelos clérigos. No 

que tange aos poderes locais, o autor (HESPANHA, 1994, p. 352) fala de uma autonomia dos 

conselhos dos distritos e municípios. Entre os motivos, primeiro se fala que o Direito Romano 

dava preferência a leis especiais em detrimento das gerais, assim como cada população teria a 

atribuição de criar suas próprias normas. No plano fático e político, há uma autonomia 

financeira, uma falta de condições (por razões logísticas e de distância geográfica) de efetivar 

a vontade do rei de maneira local, e também uma carência de interesse da Coroa. Esta só 

intercederia no momento de recolher tributos e outras receitas (HESPANHA, 1994, p. 379-

380). 

O governo de D. João V foi marcado por grandes extravagâncias da corte, e Portugal 

parecia viver um enorme atraso cultural se comparado com outras nações europeias 

(MAXWELL, 1997, p. 17). Portugal era considerado pelos estrangeiros esclarecidos da época 

como o melhor exemplo de uma religiosidade exagerada que trazia decadência. Além disso, 

houve altos gastos do ouro brasileiro, por exemplo, com a construção do palácio de Mafra. No 
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seu governo, a influência religiosa seria considerável, havendo, segundo Kenneth Maxwell, em 

1750, duzentos mil membros no clero para uma população de três milhões de pessoas. 

1.1.6 O reinado de D. José I e o pombalismo 

Sucessor de João V, o rei D. José I (r. 1750-1777) passou a enfrentar os problemas 

advindos da administração anterior, o que inclui a diminuição da extração do ouro no Brasil, e 

o desfalque cultural e educacional. Para enfrentar tais desafios, José I pretendia renovar os 

funcionários do alto escalão (RAMOS; SOUSA; MONTEIRO, 2009, parte II, cap. VII), além 

de reforçar a centralização iniciada por seu pai, afastando cada vez mais a influência da Igreja 

dos negócios de governo quando não adequados para consolidar a centralização.  

Quando subiu ao trono, D. José I tinha trinta e seis anos de idade e não possuía 

experiência na arte de governar, já que seu pai nunca o teria incluído nas questões 

administrativas e de governo. Além disso, o novo rei não teria nem mesmo interesse de aprender 

o ofício. Segundo Kenneth Maxwell (1997, p. 4), a disposição de D. José apontava mais para a 

caça esportiva e pela ópera, deixando os assuntos de governo para seus ministros. Sobre este 

assunto, A. R. Disney (2009, p. 251-252) lembra que pode haver uma interpretação errada deste 

monarca, e que ele teria algum talento para a matéria, o qual foi provavelmente ofuscado pela 

capacidade de seu principal ministro, o Marquês de Pombal. 

Sebastião José de Carvalho e Melo, mais conhecido como Marquês de Pombal, foi 

figura importante na segunda metade do século XVIII. Personagem sobre o qual a literatura se 

debruça mais do que o próprio rei. Carvalho e Melo nasceu em Lisboa e não vinha de uma 

família de grandes aristocratas. Além disso, seu título de Marquês de Pombal, assim como o de 

Conde de Oeiras, só lhe foram conferidos já no fim da vida, respectivamente em 1769 e 1759, 

a título de prêmio por sua atuação no governo de Portugal (MAXWELL, 1997, p. 2). A partir 

de 1733, estudou na Real Academia da História, em 1738, foi para Londres, e, em 1743, morou 

em Viena, funcionando em ambas as cidades como diplomata português (RAMOS; SOUSA; 

MONTEIRO, 2009, parte II, cap. VII). 

Pombal casou-se duas vezes. A segunda ocorreu em 1746, durante sua estadia em Viena, 

unindo-se com uma condessa austríaca Maria Leonor Ernerstina Daun, sobrinha de um 

personagem importante no governo da Áustria. Para Maxwell (1997, p. 3-4), tal matrimônio foi 

bem visto pela rainha Maria Ana, esposa e regente de João V, que era austríaca, e trouxe 

Carvalho e Melo para a corte em Lisboa em 1749. Mas foi com José I que ele se sagrou na mais 
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importante secretaria, a de Estado, sendo considerado por muitos anos o governante de fato do 

império Português (MAXWELL, 1997, p. 1). O terremoto de Lisboa em 1755, o qual destruiu 

um terço da cidade, foi essencial para que Carvalho e Melo ganhasse a confiança total do rei 

para os próximos anos, já que aquele teria liderado a reconstrução da urbe de maneira rápida e 

efetiva, transformando Lisboa em uma cidade moderna e com ares de independente 

(MAXWELL, 1997, p. 23-24). 

Inicia-se, com Carvalho e Melo, um movimento de modernização política, econômica e 

social que ficou conhecido como Pombalismo. Sua finalidade era de trazer as ideias do 

Iluminismo para dentro da monarquia portuguesa, inclusive fortalecendo a centralização da 

Coroa, tornando Portugal um bom exemplo de despotismo esclarecido. O Pombalismo 

pretendia um maior controle também dos territórios portugueses ultramar, principalmente do 

Brasil. Buscava-se dar maior efetividade à cobrança de tributos em relação ao ouro, criando-se 

as Casas de Fundição e a Intendência do Ouro nas Minas Gerais.  

Outra medida referente à colônia portuguesa na América para que se houvesse maior 

controle por parte da Coroa foi a criação do Tribunal da Relação do Rio de Janeiro em 1751, o 

qual dividiria a competência com o Tribunal da Relação de Salvador, criada em 1609. Segundo 

Arno e Maria José Wehling (2004, p. 123-124), um dos motivos para a instalação deste tribunal 

no Rio de Janeiro seria a própria centralização e efetivação do poder real na região sul da 

colônia. Tal órgão se prestava também para atribuições políticas e administrativas, como “a 

assessoria de governadores e vice-reis, o empreendimento de diligências e sindicâncias de 

interesse do governo ou a nomeação dos vereadores da câmara municipal do Rio de Janeiro”. 

Além desta motivação, há também o argumento de que tal tribunal ajudaria no desenrolar de 

processos judiciais que envolviam a extração do ouro e tributação destes metais, contribuindo 

na obtenção de ouro e, consequentemente, na arrecadação de tributos. 

Ainda, é possível falar da diminuição da influência religiosa no governo de D. José I. 

Segundo Nuno Gonçalo Monteiro (RAMOS; SOUSA; MONTEIRO, 2009, parte II, cap. VII), 

assim que entrou na Secretária de Estado do reino português, Pombal foi apoiado pelos jesuítas. 

Ocorre que, com o passar do tempo, Carvalho e Melo foi tomando conhecimento das atividades 

dos membros da Companhia de Jesus na colônia portuguesa da América, principalmente no 

Estado do Maranhão e do Grão-Pará. Nesta região, os grandes produtores e vendedores de 

mercadorias eram os próprios jesuítas, que não se limitavam à atividade de catequização dos 

índios. Estes, por decisão dos próprios religiosos, não poderiam ser mão de obra para os 
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colonos, mas os próprios jesuítas utilizavam os nativos nas suas produções (MAXWELL, 2001, 

p. 28). 

O irmão de Pombal, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, que era governador do 

Maranhão e Grão-Pará já em 1751, passou a avisar Carvalho e Melo das atividades dos jesuítas, 

e que a chegada de negros para suprir a mão de obra trabalhadora era muito escassa. Portanto, 

sugeriu a criação de uma companhia de comércio que possuísse o monopólio de levar negros à 

região, aumentando a quantidade de escravos, com o intuito de fazer frente aos jesuítas nas 

atividades mercantis e de produção, melhorando a arrecadação de tributos (MAXWELL, 2001, 

p. 34). Além da monopolização desta companhia, houve também, na época, a retirada dos índios 

da tutela da Companhia de Jesus (MAXWELL, 2001, p. 39). Começa, então, os conflitos entre 

os jesuítas e a Coroa portuguesa, notadamente Pombal. 

As atitudes de Carvalho e Melo no poder acabaram por desagradar muita gente além 

dos referidos religiosos. Os ingleses também foram alvos, pois havia a pretensão de tornar 

Portugal economicamente mais independente da Inglaterra. Além disso, as nomeações para 

altos cargos de pessoas próximas a Pombal acabavam por deixar descontente certo setor da 

nobreza portuguesa, além de alguns deles terem interesses econômicos privados na dependência 

de Portugal com a Inglaterra. No dia 03 de setembro de 1758, houve atentado a tiros contra a 

vida do rei D. José I, enquanto este voltava do encontro com sua amante, a esposa do filho do 

Marquês de Távora, Teresa.  

Rapidamente, instituiu-se uma junta investigativa e de julgamento da família Távora, 

do Duque de Aveiro e muitos jesuítas por estarem, supostamente, envolvidos no referido 

atentado. Muitos foram condenados pelo crime de lesa-majestade, e alguns foram punidos com 

a morte cruel, através da quebra de parte de seus corpos, enforcamento e decapitação (DISNEY, 

2009, p. 294-297). Tal tentativa de matar o rei foi aproveitado por Pombal para demonstrar 

ainda mais a força da Coroa. No ano seguinte, a Companhia de Jesus foi expulsa do império 

português (MAXWELL, 2001, p. 44). 

1.1.7 A lei da Boa Razão de 18 de agosto de 1769 

A grande produção legislativa durante o reinado de D. José pode ser considerada mais 

um indício de sua tendência centralizadora e de aumento do poder estatal da Coroa. Segundo 

Gustavo Cabral (CABRAL, 2011, p. 109-113), não é só a quantidade que chama a atenção, mas 

também a qualidade, ou seja, diversas matérias foram alvos de regulação por parte do rei, 
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notadamente aquelas sobre governança e referente a temas penais. Desta forma, a vontade do 

monarca passa a ser a principal fonte da ordem jurídica da época, e só se considerava Direito 

aquilo que o rei desejava. É importante lembrar que não só leis em sentido estrito foram 

utilizadas, pois D. José também se valeu de cartas, alvarás, decretos, regulamentos e provisões 

(CABRAL, 2011, p. 112). 

Um dos principais diplomas legislativos do reinado de D. José foi a lei de 18 de agosto 

de 1769, a qual ficou conhecida como Lei da Boa Razão. Ela teria dois grandes propósitos, 

sendo o primeiro de reafirmar a preponderância da lei nacional na hierarquia das fontes do 

Direito, retirando a liberdade hermenêutica que os juristas possuíam. O segundo seria de uma 

reforma nos critérios de colmatação das lacunas da ordem jurídica portuguesa (CRUZ, 1974, p. 

116), ou seja, a interpretação do direito subsidiário com base no que a lei chama de boa razão. 

Até então, mesmo que as Ordenações trouxessem uma hierarquia das fontes, colocando 

as leis do reino português no topo, na prática não era o que acontecia. Os doutores portugueses 

criavam suas próprias teses jurídicas, mais baseados no Direito Romano e nos ensinamentos da 

opinio communis do que no direito pátrio. Tal atitude dos juristas esvaziaria a tendência 

centralizadora e o respeito ao que diz as leis, pois, na prática, estas não seriam manejadas para 

resolver problemas jurídicos (CABRAL, 2011, p. 113-114). Em capítulo posterior, 

detalharemos o que dispõe tal lei. 

1.1.8 Fins do século XVIII e a Viradeira 

Para finalizar este relato sobre a sucessão da coroa, das dinastias e das principais fontes 

do Direito em cada época, é importante falar brevemente de D. Maria I (r. 1777-1816), pois foi 

durante o governo desta rainha que se deu a Inconfidência Mineira, sublevação contra a Coroa 

portuguesa e exemplo a ser utilizado neste trabalho, que será tratado adiante em aspecto mais 

histórico. 

Nascida Maria Francisca Isabel, esta foi a primeira rainha que governou Portugal em 

toda a história (DISNEY, 2009, p. 312). Era filha de D. José I e de Mariana Vitória da Espanha. 

O fato de ser mulher não era um proibitivo para tomar as rédeas do governo, já que Portugal, 

no Antigo Regime, não dava tanta importância para a tradição de que o governante deveria ser 

homem, e nem o Direito da época dedicava-se com muita atenção para tal fato (RAMOS; 

SOUSA; MONTEIRO, 2009, parte II, cap. III). 
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Seu governo foi politicamente marcado pelo que se chama de “Viradeira”, ou seja, uma 

mudança nos rumos do governo absolutista de seu antecessor. No reinado de D. José I, a 

centralidade política, a quantidade de leis, e a repressão aos opositores, inclusive de nobres, fez 

com que alguns fossem banidos do reino, e vários títulos e condecorações deixassem de ser 

concedidos, além das tomadas de decisões econômicas que impunham monopolização de certas 

atividades. Com a morte de D. José I, a ascensão de D. Maria I, e a saída de Pombal, houve 

uma virada nessas políticas, que pretendia fazer as pazes com os nobres e acabar com as 

companhias de comércio monopolizadoras. Assim, houve um abrandamento da polít ica 

anterior, apesar de que a expansão do número de nobres acabou por diluir ainda mais o poder 

desta classe (DISNEY, 2009, p. 313). 

Houve a libertação de cerca de oitocentos prisioneiros políticos que foram detidos 

durante a era de Pombal. Ainda, o caso do julgamento dos Távora foi reaberto e reavaliado, 

concluindo-se que tal família seria inocente do atentado ao rei anterior, mas mantendo-se a 

condenação do Conde de Aveiro. Sobre o reinado de Maria I, fala-se também de processo contra 

o próprio Marquês de Pombal, em razão da sua dura política de repressão. A rainha, ao fim, 

teria considerado o velho Pombal culpado, mas concedeu o perdão através de sua graça. 

Durante o governo da referida rainha, houve tentativas de reorganizar e atualizar as leis 

extravagantes do reino. Em março de 1778, D. Maria I criou uma junta que teria o propósito de 

identificar e reformar as leis que não mais se aplicavam à época, que já estavam revogadas ou 

que trouxessem insegurança jurídica. Ocorre que tal empreendimento não obteve sucesso. 

Cinco anos depois, a Coroa deu a Pascoal José de Mello Freire dos Reis o papel de retomar o 

projeto e elaborar um novo código de direito público e outro de direito criminal. Ocorre que 

tais propostas não foram aceitas pela Junta de Censura e Revisão, notadamente por Antonio 

Ribeiro dos Santos (SILVA, 2016, p. 481-484). Entre os motivos dados por Ribeiro dos Santos, 

um deles foi a insuficiência de tratamento sobre as leis fundamentais, as quais o código de 

Mello Freire teria feito rápida menção somente às Cortes de Lamego (SANTOS, 1789, p. 8-

10). 

Encerra-se aqui a descrição sobre política e fontes do Direito na história de Portugal. 

Sua importância para este trabalho se dá para identificar as fontes que podem ser utilizadas para 

estudar o crime de lesa-majestade na ordem jurídica portuguesa, notadamente quanto à 

tipificação e tipicidade. Além disso, contribui para saber em quais se pode encontrar respostas 

ou indícios sobre a questão do silêncio sobre o conhecimento do referido delito, ou seja, em 
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saber se aqueles que somente sabiam da lesa-majestade, mas não contribuíram diretamente e 

nem denunciaram as autoridades, poderiam ser punidos.  

No próximo tópico, far-se-á um relato dos fatos da Inconfidência Mineira e das suas 

motivações, apresentando os membros de tal levante. Após analisar o crime de lesa-majestade 

em todas as suas nuances no segundo capítulo, a sublevação da região de Vila Rica será 

novamente tratada, momento em que se fará um paralelo com o que se estudará sobre lesa-

majestade para fins de tipificação do caso. Depois, ao fim, será realizada a análise da 

possibilidade jurídica de condenação daqueles que somente sabiam da conjuração, mas não o 

denunciaram. 

1.2 Relato sobre a Inconfidência Mineira e suas motivações 

Em breves linhas, antes de adentrar nos seus pormenores, a Inconfidência Mineira foi 

um movimento na capitania de Minas Gerais, acontecido provavelmente em 1788 e 1789, que 

pretendia realizar uma insurreição contra o trono português, tornando independente tal região, 

tentando-se incluir também a capitania de São Paulo e Rio de Janeiro, separando-se, assim, de 

Portugal. Os insurgentes, em sua maioria, eram membros da plutocracia mineira, termo 

amplamente usado por Kenneth Maxwell (2001, p. 261). Tinham como motivações a 

independência dos Estados Unidos da América, e, mais ainda, a pesada carga tributária aplicada 

na capitania e o desejo de maior liberdade econômica e comercial. Para iniciar a discussão, é 

importante lembrar os fatores antecedentes que direta ou indiretamente contribuíram para o 

surgimento do sentimento de revolução na região das Minas Gerais. 

1.2.1 Antecedentes à Inconfidência Mineira 

Antes de chegar ao cargo de principal ministro de D. José I, o Marquês de Pombal já 

tinha estudado com afinco a situação econômica de Portugal e sua dependência com a 

Inglaterra. Logo após a Restauração, a nova monarquia portuguesa ainda não era reconhecida 

internacionalmente como separada da espanhola, o que foi motivo para a celebração, entre a 

Coroa portuguesa e a inglesa, do Tratado de Westminster de 10 de julho de 1654. Segundo este 

tratado, a Inglaterra reconheceria Portugal como reino independente, e, em contrapartida, vários 

privilégios comerciais e fiscais seriam dados à Inglaterra e a mercadores britânicos. Estes teriam 

livre circulação e participação no comércio em todas as possessões portuguesas, incluindo o 

Brasil. Além disso, o tributo relativo à aquisição de produtos ingleses teria um valor não 

superior a 23% (MAXWELL, 2001, p. 26). 
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Pombal defendia que tal tratado seria o principal motivo da dependência econômica de 

Portugal com a monarquia britânica, já que permitiu o escoamento de grande quantidade de 

ouro brasileiro para os cofres ingleses. Kenneth Maxwell (2001, p. 24) lembra que, além da 

parte dos metais preciosos que ia para a Inglaterra, os portugueses compravam dos ingleses 

produtos manufaturados e têxteis, havendo um duplo prejuízo. O ouro seria transferido para os 

britânicos como pagamento de madeira e alimentos. Com o Tratado de Methuen de 1703, houve 

uma isenção recíproca de tarifa: as mercadorias de lã dos ingleses entrariam livremente em 

Portugal, e os vinhos deste teriam o mesmo tratamento tributário para serem comercializados 

na Inglaterra. Apesar de esta nação ter sido bastante beneficiada, Portugal tinha o interesse de 

manter o tratado pois os produtos ingleses eram importantes. Assim, para Pombal, haveria 

somente necessidade de fazer com que os benefícios do tratado pendessem um pouco menos 

para o lado britânico (MAXWELL, 2001, p. 37). 

Além de tudo isso, a extração do ouro no Brasil era objeto de fraudes, contrabandos e 

evasão fiscal pelos próprios habitantes. O ouro, principalmente da capitania de Minas Gerais, 

era levado clandestinamente para as colônias espanholas, sendo objeto de troca por prata, 

principalmente em Buenos Aires. A prata ia para as cidades litorâneas do Brasil, e, então, levada 

para a Inglaterra, a qual valorizava tal metal precioso em razão de negócios com o oriente 

(MAXWELL, 2001, p. 27). Este contrabando era realizado pelos mais diversos tipos de pessoas, 

inclusive membros da Igreja, que tinham maior facilidade por não se sujeitarem à inspeção 

pessoal nos locais em que havia fiscalização. Desta forma, boa parte do ouro brasileiro escapava 

ao recolhimento do quinto, tributo português, o que tinha como consequência uma ainda menor 

captação do ouro pela metrópole. 

No reinado de D. José I, o Marquês de Pombal, ciente de tais problemas, determinou 

uma maior fiscalização da extração do ouro, aumentando o braço estatal sobre os negócios 

locais da colônia. Em 1750, foram criadas as Casas de Fundição e a derrama, por sugestão das 

próprias câmaras municipais das regiões auríferas brasileiras. Caso essas câmaras não 

endereçassem anualmente para a Coroa portuguesa o mínimo de 100 arrobas de ouro, a derrama 

seria aplicada, recolhendo o valor faltante de cada pessoa, ou seja, uma tributação per capita. 

As Casas de Fundição serviriam para recolher e padronizar o ouro em barras, e se alguém fosse 

encontrado carregando ouro em pó ou barras que não das referidas casas, elas seriam 

confiscadas. Para dar maior efetividade a estas medidas, foi determinado o repasse de metade 

do ouro confiscado para aqueles que contribuíssem com o desembaraçar do contrabando 

(MAXWELL, 2001, p. 30). 
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Em 1761, criou-se em Portugal a Real Fazenda de Lisboa, a qual tinha como atribuição 

a centralização de todas as questões que envolvessem tributação e finanças, sendo seu secretário 

o próprio Marquês de Pombal. Subalterna a ela, e a partir do referido ano, iniciou-se também a 

criação das Juntas da Fazenda, que seriam órgãos que tratariam sobre tributos e finanças a nível 

local em cada capitânia na América portuguesa, ficando a cargo delas homens ricos da região 

(MAXWELL, 2001, p. 63). O que se recolhia a título do quinto não entrava no financeiro local, 

sendo remetido diretamente para Portugal. 

No desfecho da década de 1760, a extração do ouro chegou a um momento de baixa, o 

qual se deu tanto pela escassez, quanto pela falta de conhecimento e tecnologia por parte dos 

portugueses para extração em locais mais dificultosos. A consequência foi a queda vertiginosa 

da arrecadação de tributos em Minas Gerais, não conseguindo mais alcançar a meta mínima de 

100 arrobas anuais, o que levou o governo português a pressionar que a Junta da Fazenda de 

Minas Gerais procedesse com a derrama (MAXWELL, 2001. p. 65-66). Apesar de tal 

diminuição de receitas, que acabou por causar uma menor aquisição de produtos manufaturados 

ingleses, portugueses foram forçados a iniciar seu processo de industrialização para gerar suas 

próprias manufaturas, o que inclusive contribuiu para uma certa emancipação econômica em 

relação à Inglaterra (MAXWELL, 2001, p. 72-75). 

Ocorre que, nos anos finais de Pombal como ministro, o Marquês já estava com idade 

avançada e sua força dentro do governo já tinha sofrido considerável enfraquecimento. Tal fato 

teria sido uma das causas da decadência do propósito de centralização de poder no rei, deixando 

órgãos administrativos com mais liberdade para atuar, incluindo aí a Fazenda Real e as Juntas 

da Fazenda regionais. Estas, que passaram também a recolher o quinto, eram formadas por 

opulentos habitantes locais, e o mesmo ocorria nas Casas de Fundição (MAXWELL, 2001, p. 

63). Desta forma, naturalmente, muito do que se passava nestes órgãos tinham como pauta mais 

o interesse local e menos o da metrópole (FURTADO, 1993, p. 76). 

Nesse sentido, Júnia Furtado (1993, p. 70-71) afirma que a tendência centralizadora do 

poder, por vezes, não atingia todos os lugares. Na região de extração de diamantes, o controle 

era forte durante um tempo. Mas, em outros locais, mesmo de Minas Gerais, a Coroa muitas 

vezes não conseguia se fazer presente, e as autoridades locais podiam atuar conforme seus 

interesses particulares, mesmo que contrariassem as leis ou o desejo da metrópole. Apesar da 

inicial pressão para se fazer a derrama com o propósito de alcançar a meta do quinto real, tal 
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medida nunca tinha sido imposta, não exatamente de forma proposital, mas por conta da 

indiferença das autoridades governamentais (MAXWELL, 2001, p. 87-88). 

Esta confusão dos interesses das autoridades locais com os do cargo que ocupavam é 

uma característica que existiu e ainda existe (FURTADO, 1993, p. 73), mas talvez com menos 

intensidade e legitimidade. Sérgio Buarque de Holanda (2014, p. 175) chama tal fenômeno de 

patrimonialismo, no qual as pessoas se colocam em cargos públicos não exatamente para buscar 

os interesses públicos, mas para distorcê-los até coincidir com seus objetivos particulares. 

Assim, as relações da autoridade com os administrados são conduzidas de acordo com o 

interesse privado. Ignora-se a lei e se beneficia o particular em certos negócios, e o 

administrador receberá algum tipo de contrapartida. Assim, explicam-se diversas relações mais 

à frente delineadas entre membros da alta sociedade mineira. 

Além do arrocho fiscal no que tange ao ouro, havia outra disputa econômica entre a 

colônia portuguesa na América e a metrópole. Houve o crescimento da produção de 

manufaturados, notadamente vestuário, no Brasil, inclusive na capitania de Minas Gerais. Em 

geral, esta produção se dava nas grandes propriedades para vestir seus próprios habitantes, em 

uma perspectiva de autossuficiência. Iniciava-se o crescimento das manufaturas brasileiras. Tal 

fato gerou concorrência com os produtos de Portugal, revelando mais um motivo de tensão 

entre os portugueses e sua possessão ultramarina na América (MAXWELL, 2001, p. 86). 

O crescimento em quantidade de manufaturas na colônia acabou gerando uma reação da 

Coroa com o propósito de reforçar o pacto colonial. Este era um conjunto de regramentos 

impostos pela Coroa desde 1571, no reinado de D. Sebastião (r. 1557-1578), pelo qual só se 

permitia à colônia fazer comércio com a metrópole e outras regiões que esta autorizasse, com 

o propósito de aumentar os rendimentos de Portugal, com a consequente diminuição do 

crescimento das suas possessões. Para Boris Fausto, que chama de “exclusivo colonial” (1995, 

p. 56), havia a tentativa de impedir que embarcações de outras nações entrassem no espaço 

colonial para exportar ou importar produtos estrangeiros, de forma a não haver competição 

dentro das possessões. Portugal comprava produtos a baixos preços nas suas colônias, com fins 

de aumentar o lucro da venda dentro da metrópole.  

Segundo o mesmo autor (1995, p. 56-57), este exclusivismo em relação a Portugal não 

era regular, já que durante a idade moderna, houve mercancia com Holanda e, principalmente, 

Inglaterra. Além disso, mesmo com o pacto, existiu comércio entre as colônias portuguesas. 
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Parar ilustrar, Luiz Felipe de Alencastro apresenta uma intensa relação de negócios entre Brasil 

e Angola, que além de escravos, comercializavam, por exemplo, mandioca a partir do Rio de 

Janeiro no século XVII (ALENCASTRO, 2000, p. 251), e, nos fins do seiscentos e durante o 

setecentos, cachaça produzida na Bahia, Pernambuco e também no Rio de Janeiro 

(ALENCASTRO, 2000, p. 322). 

 O alvará de 5 de janeiro de 1785, do secretário da Marinha e do Ultramar português, 

Martinho de Melo e Castro, determinou que fossem fechadas as fábricas têxteis, com exceção 

daquelas que faziam roupas para escravos. Dois eram os principais motivos: a) primeiro que a 

competição de produtos estava desfavorável para a metrópole, já que aqueles produzidos no 

Brasil eram consumidos internamente, sendo os portugueses preteridos, e também eram 

vendidos diretamente para o estrangeiro, sem intermédio da capital; b) em segundo lugar, havia 

a preocupação de o Brasil se tornar demasiadamente autossuficiente, pois já dispunha de 

recursos naturais abundantes, e a independência econômica seria alcançada se possuísse 

também fábricas próprias (MAXWELL, 2001, p. 98-99). 

Tal determinação também bate de frente com os interesses dos latifundiários mineiros. 

Estes, com a diminuição da obtenção do ouro, buscaram outras fontes de renda, entre elas a 

agricultura, a pecuária e a fabricação têxtil. Kenneth Maxwell (2001, p. 111-112) observa que 

alguns envolvidos com o levante de 1789, os quais tinham grandes propriedades, faziam a 

produção de vestimentas, como é o caso do padre Carlos Correia de Toledo e Melo, e também 

do advogado Claudio Manuel da Costa, membros da inconfidência. Mesmo assim, muito em 

razão do valor dos tributos, a renda não era o bastante para adquirir os instrumentos para a 

manutenção de tais produções, como o ferro e aço. Assim, os mineiros tiveram que buscar em 

sua própria região uma solução para tal problema, pretendendo, novamente, uma 

autossuficiência (MAXWELL, 2001, p. 112-113). 

Após a Guerra dos Sete Anos, outro motivo de desavença teve como origem a 

preocupação com as invasões espanholas, através de suas colônias na América do Sul, ao Brasil, 

notadamente na região do Rio Prata. Para se proteger, o governo português instituiu uma forma 

de administração na sua possessão americana baseada no militarismo. Pessoas abastadas de 

cada região eram motivadas a ter algum posto de comando nas ordens militares, e, de fato, 

vários eram os pedidos para tanto (FURTADO, 1993, p. 77). Além disso, encerrando-se o 

decênio de 1770, combatentes mineiros foram deslocados para a região sul da colônia, 
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justamente para fazer a defesa de fronteiras, o que elevou os gastos da capitania de Minas Gerais 

(MAXWELL, 2001, p. 86). 

Importante falar também das dívidas de colonos mineiros com a metrópole em relação 

a outros tributos. Estes débitos, de certa forma, também foram motivações para iniciar-se os 

planejamentos da Inconfidência Mineira. Havia, por exemplo, João Rodrigues de Macedo, 

contratante de entradas, as quais eram um imposto sobre o tráfego de pessoas e mercadorias 

para entrar na capitania de Minas Gerais. O referido contratante tinha dívidas elevadas com a 

Coroa, pois não repassava tal tributo. Segundo Kenneth Maxwell (2001, p. 90), “por volta de 

1788, somente quanto às entradas, o montante atrasado já alcançava a impressionante cifra de 

1.554.552$539 réis”. Este atraso tanto se dava pela falta de meios materiais para cobrar tais 

dívidas, como pela corrupção das autoridades locais que recebiam propina para fazer vista 

grossa. Vale observar que, muitas vezes, a prosperidade individual de um devedor da Coroa 

muito mais interessava à autoridade local, que também tinha negócios na região, inclusive com 

o devedor, do que o efetivo recolhimento do tributo. 

Outro motivo de dissidência da capitania de Minas Gerais com a metrópole foi a chegada 

do novo governador Luis da Cunha Meneses em 1783, o qual tomou atitudes intransigentes e 

pouco diplomáticas com os poderosos locais. Em razão das altas dívidas de mineiros com 

Portugal, o governador colocou homens de sua confiança na tarefa de contratante de entradas, 

como José Pereira Marques e Joaquim Silvério dos Reis, além de dar-lhes poderes para 

cobrança de dívidas, usurpando a atribuição do ouvidor, no caso, Tomás Antônio Gonzaga, fato 

que acabou por diminuir a remuneração deste.  

Com esse mesmo governador, a substituição de autoridades e usurpação de 

competências, houve outros atritos. Primeiro, as vantagens do contrabando de ouro e diamantes 

de Diamantina deixaram de ser recebidas pelos homens ricos locais, revertendo-se agora para 

o novo governador e seus asseclas. Júnia Furtado (1993, p. 77) aponta que ele se aproveitava 

de sua posição para proteger seus seguidores. Em segundo lugar, teria mandado soltar Basílio 

de Brito Malheiro, desfazendo a ordem de prisão do ouvidor Tomás Antônio Gonzaga. A 

contenda tomou tais proporções fazendo com que o ouvidor escrevesse e divulgasse as Cartas 

Chilenas, poemas que atacavam o governo de Cunha Meneses (MAXWELL, 2001, p. 120-

124). 
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Em razão dos atritos, e também por conta da descoberta por parte da Coroa de vultuosas 

dívidas de contratantes de entradas (como Joaquim Silvério dos Reis e João Rodrigues de 

Macedo) não solucionadas pelo então governador, o secretário das possessões ultramarinas 

Martinho de Melo e Castro, em 1786, tirou Luis da Cunha Meneses de Minas Gerais, nomeando 

como novo governador o Visconde de Barbacena, que só chegou em Minas Gerais em julho de 

1788. Ainda, houve a determinação de transferir Tomás Antônio Gonzaga para o cargo de 

desembargador do Tribunal da Relação da Bahia (MAXWELL, 2001, p. 125). 

Barbacena tinha diversas orientações provindas de Martinho de Melo e Castro, 

notadamente em relação à questão do quinto real e das entradas, assim como a diminuição da 

remuneração recebida pelos padres locais (MAXWELL, 2001, p. 126). Em relação às entradas, 

Barbacena deveria reformular tais tributos. As ordens eram de aplicar uma menor taxa para 

produtos e instrumentos básicos destinados à manutenção da extração do ouro e à agropecuária, 

e uma maior tarifa para produtos de luxo (MAXWELL, 2001, p. 128).  

Quanto ao quinto, Barbacena deveria advertir os mineiros de que não passaria mais 

desapercebido o não recolhimento de 100 arrobas de ouro por ano. Portanto, se não fosse paga 

a dívida de anos sem o alcance desta meta, seria implementada a derrama. Essa nova política 

de arrocho fiscal do secretário do Ultramar para Minas Gerais era baseada em uma avaliação 

equivocada. Melo e Castro acreditava que a falta de recolhimento do ouro se dava somente 

pelas fraudes dos mineiros, que estariam deixando de repassar para a metrópole. Ele ignorava 

a possibilidade do exaurimento natural do ouro. Logo após a chegada de Barbacena, foi feito o 

aviso das orientações na Junta da Fazenda, inclusive aquela da derrama. 

As influências filosóficas para a Inconfidência Mineira surgiram principalmente com a 

independência dos Estados Unidos frente ao reino britânico. As primeiras conversas sobre uma 

futura sublevação na colônia portuguesa na América provavelmente se deram no exterior, em 

meados da década de 1780, em Coimbra e depois com estudantes de medicina brasileiros na 

Universidade de Montpellier: José Joaquim Maia e Barbalho e Domingos Vidal Barbosa. 

Aquele teria estudado anos antes em Coimbra e tinha como companheiro de ideologia José 

Álvares Maciel, filho de um pai com mesmo nome, rico proprietário de terras em Vila Rica, 

Minas Gerais.  

Ademais, Maia e Barbalho entrou em contato, usando o pseudônimo de Vendek, tanto 

por cartas como pessoalmente, com o então embaixador americano na França, Thomas 
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Jefferson. O teor das conversas seria um pedido de apoio político e militar americano para 

ajudar na independência do Brasil. Jefferson teria respondido que, apesar de apoiar 

pessoalmente tal movimento, os Estados Unidos não teriam interesse em ficar ao lado dos 

brasileiros imediatamente, mas somente após uma vitória (MAXWELL, 2001, p. 100-102). 

Além disso, Júnia Furtado (2014, p. 115) aponta que um grupo de inconfidentes seriam 

pessoas de letras, com amplas bibliotecas e estudos, inclusive de autores iluministas. Dentre 

eles, além da admiração pela independência das colônias inglesas na América, outras ideias 

predominavam, como aquela de Pombal em que a melhor forma de administrar a colônia seria 

através dos próprios brasileiros. Acreditavam que o Brasil tinha muito mais potencial que 

Portugal, e deveria ser, no mínimo, o centro do império. 

Este grupo tinha e compartilhava entre si seus vários livros. Muito provavelmente, a 

ideia de um levante se deu justamente nas reuniões em que se discutiam os temas de tais livros 

(FURTADO, 2014, p. 123). Exemplo de obras que circulavam entre os inconfidentes havia 

L’esprit des Lois de Montesquieu, Les ruines, ou, Méditation sur les révolutions des empires 

de Voney, Verdadeiro Método de Estudar para ser útil à Republica e à Igreja de Luís Antônio 

Verney, History of England, de David Hume, e, principalmente outros dois, o Histoire 

Philosophique et politique des éstablissements et du commerce des Européens dans les Deux 

Indes do Abade de Raynal, e o Recueil de Lois Constitutives des Etats Unis de L’Amerique. 

Este trazia os documentos relativos à independência e constituições dos Estados Unidos da 

América, sendo um modelo para as leis da nova república que os inconfidentes planejavam 

(MAXWELL, 2013, p. 4) 

O Abade de Raynal criticava a dominação europeia sobre a América, e teria antecipado 

a independência das trezes colônias da América do Norte, justamente por conta dos altos 

tributos e da demasiada centralização que beirava a opressão. Tais motivos fundamentariam o 

chamado direito de resistência, pelo qual os súditos poderiam se separar ou retirar do governo 

um monarca tirano. Seguia-se a lógica da segunda escolástica, pela qual se entendia que a 

monarquia seria um contrato entre o rei e seu povo, em que este, detentor do poder, cederia para 

o príncipe a atribuição de governo, e, quando contrariasse o interesse do povo, poderia ser 

destituído. Tal ideia foi recepcionada pelos inconfidentes, que se viam no direito de se separar 

da metrópole (FURTADO, 2014, p. 125). 
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1.2.2 Os planos, os membros, suas motivações e os eventos da Inconfidência Mineira 

Com o propósito de tornar a capitania de Minas Gerais independente do domínio 

português, a Inconfidência Mineira tinha como plano o recrutamento de pessoas indispostas 

com a excessiva interferência da metrópole nos negócios da região. Com este apoio, aguardar-

se-ia a implementação da derrama que estava prevista para acontecer em fevereiro de 1789. 

Aproveitando a indignação popular em razão da referida cobrança das dívidas tributárias, 

haveria uma marcha para Cachoeira do Campo, onde procederiam com a decapitação do 

Visconde de Barbacena e a declaração da independência. Os dragões, ordem militar, se 

atrasariam de propósito, permitindo que durante o levante o governador fosse assassinado. 

Enquanto isso, outros membros da conjuração estariam reunindo guerrilheiros e armamentos 

para fazer a defesa da nova república contra o ataque português nos anos vindouros. 

 Após a independência, a pretensão seria fixar como capital da nova república 

monarquista a cidade de São João Del Rei, pois lá se iniciava a principal nova atividade 

econômica, qual seja, a agropecuária. Vila Rica, que se tornou preeminente por conta da 

exploração aurífera, estava com sua economia em decadência, motivo pelo qual provavelmente 

não foi escolhida para ser a sede. Além disso, “seria criada uma casa da moeda e a taxa de 

câmbio fixada em 1$500 réis por oitava de ouro”, aumento em relação à política portuguesa. 

Ainda, seria estimulada a criação de manufaturas, fábricas e a exploração de ferro. Os escravos 

nascidos no Brasil seriam libertados. Um parlamento da república seria criado. Haveria o 

perdão dos devedores da coroa portuguesa (MAXWELL, 2001, p. 151-152). 

Kenneth Maxwell (2001, p. 141 et seq.) classifica os principais inconfidentes em três 

categorias, conforme a natureza de sua participação na sublevação. Em primeiro lugar, o autor 

lista os membros que atuavam como “ativistas”, ou seja, aqueles que não necessariamente eram 

os mais cultos, mas que seriam considerados os líderes e tomariam atitudes mais ostensivas, 

como realizar o aliciamento do povo mineiro, buscar aliados em capitanias distintas, e atacar a 

residência do Visconde de Barbacena. 

O primeiro deles seria Francisco de Paula Freire de Andrade, tenente-coronel dos 

Dragões de Minas Gerais. Ele teria alguns motivos particulares para aderir ao levante. O 

comandante dos dragões era casado com a irmã de José Álvares Maciel. O pai deste e da esposa 

do militar teria grandes dívidas com a Coroa, e a sua cobrança desapropriaria a família de seus 

imóveis, o que afetaria os interesses de Freire de Andrade.  
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O Visconde de Barbacena tinha uma missão de reestruturar a referida organização 

militar, e também identificou uma lista, feita por Freire de Andrade, pela qual haveria 

pagamento de remuneração de militares a pessoas que não mais exerciam o cargo ou mesmo 

não existiam. Por conta da descoberta dessa fraude, o comandante provavelmente estava com 

seu posto ameaçado. Além de ajudar no planejamento, o papel de Freire de Andrade na 

sublevação era dividido em dois: a) a concessão de sua residência para fazer as tratativas da 

sublevação; b) retardar a chegada dos dragões na casa do governador. 

José Álvares Maciel tinha interesse na inconfidência justamente por seu pai estar sendo 

alvo de cobranças de dívidas, o que deixaria ambos em pior situação financeira, já que seus 

bens seriam confiscados. Ademais, o jovem de vinte e sete anos era um entusiasta da 

independência americana. Álvares Maciel tinha conhecimento das notícias e dos ânimos 

europeus no que tange à independência da colônia portuguesa na América. As informações que 

tinha eram de que não se sabia o motivo de o Brasil ainda não ter se tornado independente, 

aproveitando-se do que ocorrera na América do Norte. Inclusive, negociantes britânicos teriam 

informado a Álvares Maciel o interesse comercial em um Brasil independente. Ademais, teria 

sido ele o primeiro a dar a ideia de independência para os outros membros, assim como tinha a 

missão de garantir o fornecimento de pólvora para a guerra contra Portugal. 

Outro que fazia parte dos ativistas era Inácio José de Alvarenga Peixoto, ex-magistrado 

e proprietário de terras no sul de Minas Gerais. A motivação para participar da Inconfidência 

Mineira eram as dívidas com Portugal e também com os contratantes João Rodrigues de 

Macedo e Joaquim Silvério dos Reis, os quais também eram alvos de cobrança por parte da 

metrópole. Além de também participar do planejamento da conjuração, Alvarenga Peixoto 

lideraria a revolta no sul, onde tinha grandes propriedades próximas à fronteira com São Paulo. 

Havia também o padre de São José Del Rei, Carlos Correia de Toledo e Melo, amigo de 

Alvarenga Peixoto. Teria aderido à Inconfidência tanto por ser proprietário de terras e produtor 

têxtil no Rio das Mortes, quanto por ver em risco de diminuição as vantagens do clericato local, 

já que Barbacena viria para, de acordo com as ordens de Martinho de Melo e Castro, fazer uma 

revisão no pagamento dos vigários de Minas Gerais. Correia de Toledo teria se comprometido 

em adquirir cavalos, o apoio da população de São José Del Rei, Bordo do Campo, Tamanduã e 

de famílias ricas de São Paulo. 
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O padre José da Silva Oliveira Rolim foi mais um ativista e vigário em Tejuco. Tinha 

vários negócios, inclusive ilegais, em Diamantina. Este distrito era palco de um intenso tráfico 

de diamantes e escravos, e o padre era um dos grandes nomes neste ramo. Em razão disso, 

Oliveira Rolim foi expulso do distrito pelo governador anterior Luis da Cunha Meneses, 

determinação que se manteve com Barbacena, prejudicando os negócios do padre, motivando 

sua entrada na inconfidência. Seu papel seria de invadir Diamantina e dispor à causa armas e 

duas centenas de homens. 

Por fim, fazendo parte dos ativistas, têm-se Joaquim José da Silva Xavier, conhecido 

como Tiradentes, alferes dos dragões e dentista, que houvera fracassado em vários 

empreendimentos e vivia mais humildemente se comparado com a maioria de seus 

companheiros de revolução. Enquanto D. Rodrigo José de Menezes era governador de Minas 

Gerais, Tiradentes tinha uma posição de liderança dentro da ordem militar, da qual foi destituído 

com a substituição daquele governador por Luis da Cunha Meneses. Além disso, o alferes tinha 

relações próximas, tanto de amizade como nos negócios, com outros personagens da época, a 

exemplo de Joaquim Silvério dos Reis, João Rodrigues de Macedo e Domingos de Abreu 

Vieira.  

Várias eram as funções de Tiradentes dentro do movimento revolucionário. Ele 

aparentava bastante entusiasmado e falava muitas vezes de forma aberta sobre uma 

independência. Não obstante fazer parte da organização da inconfidência, seu papel era fazer a 

divulgação, captação de pessoas, inclusive dos militares da região. Ainda, no dia da derrama, 

deveria iniciar alvoroço em Vila Rica, ir para Cachoeira do Campo e matar o Visconde de 

Barbacena. Depois, voltaria para a cidade e proclamaria a independência. 

O segundo grupo categorizado por Kenneth Maxwell (2001, p. 147) são os ideólogos, 

ou seja, homens de muito estudo que tinham o papel de elaborar as motivações políticas e 

ideológicas para a independência. Além disso, tal grupo criaria uma constituição e as leis da 

nova república. O antigo ouvidor da capitania e recém nomeado a desembargador do Tribunal 

da Relação da Bahia, Tomás Antônio Gonzaga, nascido em Portugal, era um dos principais 

pensadores do movimento e seu “representante máximo” (FURTADO, 1993, p. 80). Era 

também poeta, e produziu escritos criticando o governador Luis da Cunha Meneses, o qual 

diminuiu sua remuneração.  
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Gonzaga tinha relações próximas com Oliveira Rolim, Claudio Manoel da Costa, 

Correia de Toledo, João Rodrigues de Macedo, Alvarenga Peixoto, cônego Luis Vieira da Silva, 

e obtinha vantagens na prosperidade destes. Por exemplo, recebia diamantes de Oliveira Rolim 

(MAXWELL, 2001, p. 122). Durante o governo de Luis da Cunha Meneses, Gonzaga teria tido 

várias competências retiradas de si pelo governador, notadamente nas concessões de privilégios 

aos devedores da coroa (FURTADO, 1993, p. 82-83). 

Além de ajudar a elaborar novas leis, Tomás Antonio Gonzaga, particularmente, tinha 

importante papel no desenrolar da Inconfidência Mineira. Ele deveria pressionar seu amigo 

intendente da Casa de Fundição em Vila Rica, Francisco Gregório Pires Bandeira, a realizar a 

derrama, cobrando não somente o valor faltante do ano anterior, mas a dívida de todos os anos 

em que não foi alcançada a meta, totalizando 500 arroubas de ouro. A cobrança de tal valor 

provavelmente iria aumentar ainda mais a indignação do povo mineiro, sua vontade de revolta 

e de aderir ao movimento. Gonzaga teria sido a favor do assassinato do Visconde de Barbacena. 

Ainda, seria o governante provisório durante os primeiros anos da nova nação. 

Neste grupo, incluía-se o rico advogado e poeta Cláudio Manuel da Costa, o qual possuía 

terras em que se extraía ouro e se dedicava à pecuária e à fabricação têxtil. Participava de vários 

tipos de negócio na região, inclusive do contrabando de diamantes (FURTADO, 1993, p. 82), 

além de ser credor de muitos mineiros. Assim, seu sucesso também dependia do progresso dos 

seus conterrâneos. Um de seus clientes era o contratante Domingos de Abreu Vieira, devedor 

da Coroa. Para completar, fala-se também do cônego de Mariana, Luís Vieira da Silva, o qual 

possuía uma enorme biblioteca e via a independência das colônias inglesas na América do Norte 

como um exemplo a ser seguido. Também tinha relações com outros membros do levante. 

No terceiro grupo, há vários membros da Inconfidência que não tinham função tão 

preponderante e também não eram assíduos defensores da ideologia da independência. Estes 

aderiram ao movimento muito mais por questões financeiras, para se livrar de dívidas ou poder 

realizar seus negócios com mais liberdade. Dentre eles, tem-se o já referido Domingos de Abreu 

Vieira, português e contratante de dízimos, e grande devedor com a Fazenda Real. Também 

tinha ligações próximas com outros inconfidentes. Era padrinho da filha de Silva Xavier. Tinha 

Oliveira Rolim como hóspede. Era cliente de Cláudio Manuel da Costa. Apesar de não 

participar ativamente do planejamento do levante, apoiava e tinha prometido o fornecimento de 

pólvora. 
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Fala-se também do coronel e proprietário de terras José Aires Gomes, fiador de João 

Rodrigues Macedo. Aquele, juntamente com este contratante, eram responsáveis por uma 

vultuosa dívida com a monarquia portuguesa. Aires Gomes provavelmente quem teria 

arregimentado Alvarenga Peixoto para a sublevação e dizia aos outros inconfidentes sobre o 

sentimento de revolta também no Rio de Janeiro. Francisco Antonio de Oliveira Lopes, coronel 

dos dragões, era outro envolvido na inconfidência, inclusive nas tratativas. Possuía vastas 

propriedades rurais, atuando na extração aurífera, criação de animais e agricultura, além de ser 

tio da prometida de Joaquim Silvério dos Reis, contratante também endividado com a Fazenda 

Real. 

Vicente Vieira da Mota teria sido outro apoiador da Inconfidência que participava das 

reuniões, além de ser guarda-livros e gerenciador das contas de João Rodrigues de Macedo. 

Vale lembrar que, apesar dessa participação, mínima que seja, na Inconfidência Mineira, a 

investigação e o acordão que condenou Vieira da Mota atesta que este não teria participado do 

levante, e somente sabia que existia as tratativas e deixou de denunciar (ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, 2016, v. 7, p. 223). Teria se declarado contra o 

movimento quando conversava com o britânico Nicolau George (ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, 2016, v. 2, p. 247). 

Afora a classificação de Kenneth Maxwell, lista-se a seguir um grupo daqueles que 

somente sabiam do levante, mas que contra si não houve provas de participação na 

Inconfidência Mineira, além de Vicente Vieira da Mota. Fala-se primeiro de Domingos Vidal 

de Barbosa Laje, fazendeiro e colega de José Joaquim Maia e Barbalho na universidade de 

Montpellier, que também era leitor do Abade Raynal. Vidal de Barbosa teria sido informado da 

sublevação por seu tio, Francisco Antônio de Oliveira Lopes (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DE MINAS GERAIS, 2016, v. 7, p. 215).  

Os dois José de Resende Costa, pai e filho homônimos, também sabiam e o último 

aprovava o movimento, tendo tomado conhecimento por Carlos Correia de Toledo e seu irmão 

Luiz Vaz de Toledo, também participante da inconfidência. João da Costa Rodrigues, 

estalajadeiro, obteve conhecimento do levante em conversa com Tiradentes. Da mesma forma 

aconteceu com o capitão João Dias da Mota, que, além de informado pelo alferes, também o 

foi por João da Costa Rodrigues. Por fim, inclui-se neste grupo José Aires Gomes, que, apesar 

de ter convidado pessoas ao levante, nas devassas não ficou provada sua participação efetiva, 
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mas somente seu conhecimento e inércia (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS 

GERAIS, 2016, v. 7, p. 225). 

A descrição dos inconfidentes acima não é exaustiva, havendo outros não mencionados 

por terem pouca participação ou por não estarem relacionados diretamente com o objetivo deste 

trabalho. Mas, para fins de esclarecimento, vale fazer menção a João Rodrigues de Macedo e 

Joaquim Silvério dos Reis, os quais, apesar de envolvidos, não foram alvos de investigação. O 

primeiro claramente tinha grande envolvimento, tanto que algumas reuniões dos revoltosos se 

deram em sua residência (MAXWELL, 2001, p. 149). Além disso, ele era um dos maiores 

devedores da coroa em Minas Gerais e tinha relações estreitas com vários inconfidentes, como 

foi delineado anteriormente. Ocorre que um acordo com Visconde de Barbacena o deixou de 

fora das investigações, ganhando imunidade de maneira informal (MAXWELL, 2001, p. 176). 

Joaquim Silvério dos Reis também era devedor da Fazenda Real, e um dos principais 

alvos da política de Martinho de Melo e Castro para a capitanias de Minas Gerais. Da mesma 

forma que a maioria dos inconfidentes, tinha proximidade de amizade e de negócios com eles, 

inclusive com Tiradentes, e era credor de Alvarenga Peixoto. Além disso, era apoiador 

declarado do movimento. Ocorre que, em razão da não realização da derrama em fevereiro e da 

pressão que recebia da Junta da Fazenda por conta de suas dívidas, Silvério dos Reis resolveu 

denunciar o movimento à Visconde de Barbacena em março de 1789, o que fez ganhar a 

confiança do governador, assim como alguma proteção (MAXWELL, 2001, p. 169-170). 

Nota-se que as motivações dos principais e da maioria dos inconfidentes se resumiam 

basicamente em questões financeiras e de discordância com políticas econômicas da metrópole, 

e somente indiretamente se ligava a questões filosóficas ou ideológicas. Buscava-se uma maior 

liberdade, mas que normalmente estava mais ligada ao comércio do que à vida cotidiana em si, 

tanto que haviam discussões sobre a possibilidade de abolição da escravatura, e concluindo-se 

que somente os negros nascidos no Brasil seriam livres (MAXWELL, 2001, p. 152).  

Além disso, grande parte dos membros do movimento eram pessoas abastadas, que 

estavam perdendo prestígio em razão da nova política da metrópole após a morte de D. José I 

e da consequente saída de Pombal. Desta forma, não se tratava exatamente de uma insurreição 

com o propósito de trazer grandes mudanças sociais, mas de voltar ao estado de liberdade que 

havia anteriormente, assim como desejava-se a manutenção dos privilégios relativos aos cargos 

públicos, que garantiam participação em negócios espúrios (FURTADO, 1993, p. 71). 
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Chegado e finalizado o mês de fevereiro de 1789, a derrama não foi implementada. A 

historiografia tradicional, a exemplo de Joaquim Norberto de Souza Silva (1873, p. 172, 173 e 

179) aponta que a suspensão da derrama foi proposital para fazer desaparecer o pretexto para a 

Inconfidência Mineira, já que Barbacena teria o prévio conhecimento acerca da conjuração. 

Ocorre que, de acordo com Kenneth Maxwell (2001, p. 169-171), na verdade, a decisão pela 

suspensão foi tomada antes mesmo de o governador ter conhecimento do levante. Barbacena 

teria resolvido não proceder com a derrama justamente porque os mineiros não teriam 

condições de fazer o pagamento da dívida do quinto, sendo inclusive uma recomendação da 

Junta da Fazenda e também da rainha D. Maria I a não realização da cobrança. 

Barbacena teria mandado carta às câmaras municipais de Minas Gerais em 14 de março 

de 1789, determinando a suspensão da derrama pelos motivos acima. A denúncia de Joaquim 

Silvério dos Reis, que foi o primeiro a dar conhecimento do levante para o governador, teria 

acontecido no dia seguinte. Outro motivo parece demonstrar que Barbacena não sabia da 

Inconfidência antes do dia 15 de março daquele ano. O governador, no dia 10, deu licença a 

Tiradentes para se ausentar da capitania, o qual iria para o Rio de Janeiro, sendo improvável 

que Barbacena deixasse um dos principais membros do levante sair de sua vista. Ademais, não 

faria sentido Silva Xavier deixar Minas Gerais para cuidar de negócios próprios no Rio se ainda 

houvesse pretensões de realizar a sublevação. 

O fato é que a Inconfidência Mineira perdeu fôlego com a não efetivação da derrama 

em fevereiro, corroborado pelas cartas de Barbacena de 14 de março de 1789, pois era o maior 

temor da maioria dos inconfidentes. Sem a derrama, parte do motivo para se revoltar havia 

desaparecido. Para ilustrar o enfraquecimento, Tomás Antônio Gonzaga teria dito para o cônego 

Luis Vieira da Silva que “a ocasião perdeu-se” (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS 

GERAIS, 2016, v. 5, p. 251). Os únicos que continuavam preocupados eram os contratantes, a 

exemplo de Joaquim Silvério dos Reis, o qual foi cobrado pela Junta da Fazenda em 05 de 

março de 1789. Então, visando ter sua dívida perdoada, Silvério dos Reis se adiantou em delatar 

o movimento que já não tinha mais força. 

Apesar de o interesse primordial ser o econômico, as influências filosóficas serviram 

para justificar tal enfraquecimento. Tomando as considerações do Abade Raynal, somente 

ideias não teriam o condão de trazer mudanças sociais. Elas seriam justificativas legítimas para 

momentos de crise, por exemplo, em caso de grande opressão estatal. Somente nessas situações, 
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o povo teria o impulso necessário para arriscar uma insurgência contra os governantes 

(FURTADO, 2014, p. 126). 

Mas, em uma jogada política, o Visconde de Barbacena se justificou ao vice-rei do 

Brasil, Luís de Vasconcelos e Sousa, sobre a suspensão da derrama. Na carta endereçada a este 

em 25 de março de 1789, o governador de Minas Gerais fala sobre a conjuração e falsamente 

explica que decidiu pela suspensão da derrama justamente para não dar motivos para o estopim 

da revolta. Dizia que precisava agir com cautela, e dar motivos para os proeminentes líderes da 

inconfidência perderem o interesse em se rebelar, por exemplo, deixando de lado a 

reformulação dos dragões, o que faria a indignação de Freire de Andrade diminuir 

(MAXWELL, 2001, p. 169). 

Percebe-se que, como os interesses em se revoltar eram mais patrimoniais do que 

ideológicos, facilmente o governador poderia manipular os ânimos dos inconfidentes, bastando 

que atenuasse ou deixasse de implantar medidas que atingissem gravemente as propriedades 

dos ricos membros da inconfidência. Sem o apoio destes, aqueles poucos que queriam manter 

os planos ficariam sem recursos e sem influência suficiente para colocar a independência 

adiante. 

O Visconde de Barbacena teria recomendado ao vice-rei e seu tio Luís de Vasconcelos 

e Sousa que tratasse do assunto na informalidade, somente remanejando e aplacando os espíritos 

revoltosos, sem adentrar em nenhum inquérito ou processo. Ocorre que o vice-rei assim não 

fez. Silvério dos Reis tinha ido para o Rio de Janeiro informar Vasconcelos e Sousa sobre a 

conjuração. O vice-rei, a partir da denúncia, abriu a devassa para investigar oficialmente o 

movimento. No dia 08 de maio de 1789, Tiradentes, que estava no Rio, foi preso a mando do 

vice-rei, enquanto se escondia na casa do Padre Inácio Nogueira. Joaquim Silvério dos Reis, 

que tinha indicado a localização do alferes, acabou também sendo preso (MAXWELL, 2001, 

p. 177-178). 

Além de Silvério dos Reis, outros fizeram denúncia ou delação, como é o caso de Basílio 

de Brito Malheiro do Lago (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, 2016, v. 1, 

p. 95). Também o fizeram Francisco Antônio de Oliveira Lopes e o próprio tenente-coronel 

Francisco de Paula Freire de Andrade, ambos tentando se adiantar quando souberam que 

Silvério dos Reis tinha ido para o Rio de Janeiro visitar o vice-rei a mando do Visconde de 

Barbacena (MAXWELL, 2001, p. 178).  
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Em meados daquele mesmo mês, as notícias da prisão de Tiradentes chegaram em Minas 

Gerais, e alguns inconfidentes tentaram se precaver contra prisões e acusações. Mas não houve 

tempo. Imediatamente, iniciou-se a onda de prisões de vários envolvidos na Inconfidência, 

como Tomás Antônio Gonzaga, Domingos de Abreu Vieira, Carlos Correia de Toledo, Inácio 

de Alvarenga Peixoto, Francisco Antônio de Oliveira Lopes e Luiz Vaz de Toledo 

(MAXWELL, 2001, p. 179-180). A maior parte deles foi remetido à prisão no Rio de Janeiro, 

local em que se dava as investigações oficiais. Ocorre que, com o propósito de mascarar as 

inconsistências de suas cartas ao vice-rei logo no início, e também as negociatas que tinha feito 

com alguns inconfidentes em troca de imunidade e proteção, como o caso de João Rodrigues 

de Macedo, o Visconde de Barbacena, em 12 de junho de 1789, iniciou uma nova devassa, 

agora de Minas Gerais, paralelamente àquela de Vasconcelos e Sousa (MAXWELL, 2001, p. 

181). 

Mesmo que a insurreição nunca tenha de fato acontecido, ficando somente na cogitação 

e planejamento entre seus membros, iniciou-se a persecução da responsabilidade criminal dos 

inconfidentes, que estavam sendo acusados de alta traição, chamada tecnicamente na tradição 

jurídica portuguesa de crime de lesa-majestade, previsto no Livro V das Ordenações Filipinas. 

Trata-se de crime político de longa data, o qual tem o propósito de ameaçar o status quo do 

Estado e violar o domínio que o monarca teria frente aos seus súditos. Uma detalhada exposição 

sobre o crimen laesae maiestatis será feita no próximo capítulo, para, após, no terceiro, analisar 

a Inconfidência Mineira com as lentes jurídicas de tal crime.
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2  UMA ANÁLISE DO CRIME DE LESA-MAJESTADE 

Uma das formas de governo que faz parte da história humana ocidental é a monarquia, 

na qual há um príncipe, rei, imperador, ou qualquer outro título que o valha, que será o centro 

de decisão estatal, sendo assim, a maior autoridade em determinada sociedade. Tal posição pode 

ser adquirida através da força, ou mesmo por questões metafísicas, como religião. Além disso, 

pode-se falar de uma categoria moderna que são os crimes políticos, isto é, condutas que 

pretendem afetar a existência do Estado, suas estruturas ou seu governo, havendo tentativa de 

ruptura do status quo. 

Da ideia base dos crimes políticos e da forma monárquica de governo, somando-se com 

a falta de lealdade e fidelidade para com o Estado e sua maior autoridade, surge a ideia de 

crimen laesae maiestatis, ou seja, um comportamento que afronta a segurança do Estado ou que 

ofende os interesses do príncipe. Reputava-se tal delito como uma não observância do dever de 

obediência e uma traição da confiança de seus concidadãos, trazendo prejuízo ao bem comum. 

 O Estado pode estar diretamente relacionado a uma organização religiosa, situação em 

que o crime de lesa-majestade também estará ligado a infrações contra as divindades, ou com 

estes se confundirá, correspondendo a categorias como heresia, apostasia e sacrilégio. Na 

verdade, como será visto, o braço secular de tal crime e os crimes religiosos acabam 

comunicando-se reciprocamente, no que tange, por exemplo, à origem divina do poder do 

príncipe, e à organização da Igreja conforme a estrutura hierárquica do poder temporal. 

Nota-se que tal tentativa conceitual é genérica e incipiente, e isso é natural para qualquer 

tentativa de definir o que é o crime de lesa-majestade em poucas palavras, tendo em vista a 

quantidade de nuances, fundamentos e detalhes que cercam tal delito. Por conta da vastidão de 

considerações que precisam ser feitas a respeito deste crime, esta parte do trabalho irá expor os 

principais pontos sobre o tema. 

Vale alertar que, neste capítulo, faz-se um estudo conceitual do crime de lesa-majestade, 

e também uso de termos e expressões modernas e contemporâneas envolvidos na análise de 

delitos, mas que não eram exatamente utilizados na Idade Média ou Antigo Regime. Fala-se de 

termos como “sujeito ativo” e “passivo”, “bem jurídico protegido”, entre outros. Apesar do 

risco de anacronismo, aqui se opta por empregar tais expressões para fins didáticos, para que 

se entenda melhor o delito, e também porque havia discussões à época sobre categorias no 
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mínimo semelhantes às ideias que se tem hoje, como é o caso daqueles que podem cometer tal 

crime. 

2.1 Histórico do crime de lesa-majestade 

Várias sociedades, em distintos contextos sociais, repreenderam condutas que 

afrontassem o funcionamento e organização desta mesma comunidade ou seus líderes. A lesa-

majestade, no mesmo sentido, como um delito, é instituto milenar. A base desse crime podia 

ser identificada na experiência grega, no qual a influência já se fazia presente em maior ou 

menor grau, além de ser apenado com a morte ou o ostracismo (DAL RI JÚNIOR, 2006, p. 31). 

Platão (1997, p. 357-358) afirmava que aquela pessoa ou grupos que tomam o poder e se 

colocam acima da lei, assim como incitam revoltas e revoluções, estariam se comportando 

contrário às próprias leis. Tais condutas eram consideradas como ofensas que ameaçavam 

desfazer o governo, o que é comparável com o sacrilégio, sendo puníveis com a morte. 

Outra experiência importante de ser comentada é a do Império Romano. Neste contexto, 

surge a expressão maiestas, a qual será explorada mais à frente. Por agora, pode-se entender 

como uma relação entre um soberano e seus súditos, na qual aquele está num ponto mais alto, 

e, portanto, deve ser obedecido, respeitado ou até mesmo reverenciado. Neste contexto, a 

maiestas seria do povo romano, mas representado pela pessoa do imperador. Arno Dal Ri Júnior 

(2006, p. 67) expõe que em um primeiro momento, durante a fase do império, o crime de lesa-

majestade seria considerado somente o abuso de autoridade por parte dos próprios magistrados 

romanos que se imiscuíam nos poderes do imperador sem a devida autorização. Com os 

ensinamentos doutrinários, gradualmente a ideia de lesa-majestade passou a abranger qualquer 

comportamento que possa violar a segurança do Estado e do povo romano, assim como a do 

governante. 

É importante aqui comentar sobre a legislação romana e os entendimentos jurídicos da 

época, que por muito tempo informaram o entendimento sobre o crime em comento, inclusive 

no Antigo Regime. Segundo a Ad Legem Iuliam Maiestatis, que consta no Corpus Iuris Civilis 

(edição de 1560) de Justiniano (Codex, livro IX, título VIII), aqueles que se juntavam a facções 

que enfrentassem o império ou seus líderes cometiam o crime de lesa-majestade, ficando 

submetidos à pena de morte, assim como seus filhos. Era possível que o imperador decidisse 

por não aplicar a sanção capital aos filhos do condenado, mas estes deveriam viver como 

indigentes, infames e não poderiam ter qualquer atribuição pública. Ainda, os bens do 
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condenado eram confiscados, e as doações que fazia após o cometimento do crime eram 

consideradas sem efeito. Mesmo que morto antes de ser acusado ou julgado, o infrator era 

submetido à pena de infâmia. 

A tortura era meio amplamente permitido para, inclusive, conhecer outros que poderiam 

também ter cometido o crime. Se a conspiração ainda fosse incipiente, ainda se organizando, e 

algum membro delatasse, este era recompensado. Segundo a lei, quem revelava segredos ainda 

desconhecidos sobre a facção sediciosa, poderia receber o perdão imperial. A mera intenção era 

punida da mesma forma do ato praticado, com a mesma severidade. 

O título XXX do mesmo livro do Codex, sob a designação De seditiosis et his qui plebem 

audent contra publicam quietem colligere, também tratava sobre o assunto. Afirmava que 

deveriam ser punidos aqueles que animavam a população para que se coloquem contra as ordens 

reais ou de autoridades públicas, assim como contra as leis. Mais à frente, tal infração aparecia 

ainda mais específica ao dispor que não se devia fazer discursos sediciosos, nem injuriar os 

representantes do governo. 

Além destas legislações, é essencial apresentar as ideias dos juristas da época. No 

Digesto do Código Justinianeu, livro XLVIII, título IV, encontram-se várias passagens sobre a 

lei do crime de lesa-majestade. Ulpiano, por exemplo, descreveu diversas condutas que podiam 

se encaixar no referido delito, demonstrando grande margem de comportamentos que eram 

considerados ofensivos ao Estado e à majestade. O jurista ensinava que o crime de lesa-

majestade era aquela “cometida contra o povo romano e contra a sua segurança”. Nota-se que 

havia uma tentativa de demonstrar que as ofensas contra o Estado e contra o imperador, em 

última análise, eram também ofensas contra o povo.  

Ademais, trazia como exemplos: o assassinato de presos reféns do reino sem ordem do 

rei; a aparição de homens armados para lutar contra o Estado; as assembleias e convocações 

para sedições; planejamentos para matar autoridades públicas; envio de mensagens para os 

inimigos de Roma; incitação de soldados para se voltar contra o império; a deserção; e o fato 

de um oficial que não deixa seu cargo em sua província quando outro foi designado para tanto. 

Ainda no Digesto, Scaevola chamava a atenção para o cometimento do crime quando 

alguém trai o povo romano para ajudar inimigos do império. Para o jurista, eram infratores 

aqueles que induziam outros a se colocarem contra o Estado ou persuadiam reis de outras nações 

a serem menos obedientes à Roma. Ele ainda falava daqueles que auxiliavam presos a fugirem 
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de seu cárcere. Já Marciano apontava para a conduta de ultrajar a imagem do imperador, pois, 

para ele, aqueles que consertavam estátua do imperador ou, sem querer, o acertavam com uma 

pedra, não cometiam o crime. A contrario sensu, então, aquele que atentava contra a estátua da 

pessoa imperial estaria cometendo o delito de lesa-majestade. O jurista adiciona que perpetrava 

o crime aquele que, sem autorização imperial, colocava o exército romano em hostilidades. 

No mundo ocidental, o mais notório comportamento que se enquadra no crimen laesae 

maiestatis seria aquele de Jesus de Nazaré, o qual se posicionava como líder do reino dos 

Judeus, o que foi considerado pelas autoridades romanas como um abalo à estrutura do Estado 

e à segurança do povo romano. Pelo mesmo motivo, tinha-se a perseguição dos cristãos, pois 

não aceitavam o imperador romano como a maior autoridade (DAL RI JÚNIOR, 2006, p. 81). 

A importância de entender a construção sobre lesa-majestade em Roma antiga é que 

tanto a referida lei como os ensinamentos doutrinários da época informavam o chamado ius 

commune, complexo de leis e, principalmente, construções da literatura sobre o direito romano, 

direito germânico e direito canônico que perpassam a Idade Média. Também chamado de direito 

comum, é a base dos autores também do Antigo Regime em diversos territórios ocidentais, 

inclusive em Portugal, pelo menos até a reforma pombalina. 

A pretensão inicial do ius commune seria a de uma razão jurídica universal (CABRAL, 

no prelo, p. 17), a criação de um Direito que se estenderia para todo o território do Sacro-

Império Romano Germânico. Mas, mesmo com a perda de influência deste império sobre a 

Europa Ocidental, os reinos locais, dentro de sua ordem interna, utilizavam-se dessa construção 

jurídica já consolidada. A autoridade do direito comum não advinha de uma fonte formal de 

poder estatal, mas sim de uma autoridade, pode-se dizer, intelectual e de experiências, já que 

era uma formação de muitos séculos de um complexo de disposições jurídicas. 

Complementando-se ao ius commune, fala-se também do ius proprium ou patrium, ou 

ainda direito pátrio, ou seja, o complexo de normas, costumes e jurisprudência de uma 

determinada nação ou reino, restrito ao seu território, sem pretensão de universalidade. Não se 

confundia simplesmente com o direito régio (ius regium), sendo esta uma parte daquela 

(CABRAL, no prelo, p. 86). As ordens locais dentro de cada reino também compunham o 

direito pátrio. Assim, nota-se que, principalmente na baixa Idade Média, existia um pluralismo 

jurídico da Europa Ocidental, mesmo dentro de um único reino. 
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Nesta perspectiva de direito pátrio durante o medievo, pode-se falar de algumas 

legislações e construções doutrinárias. Arno Dal Ri Junior (2006, p. 98) destaca o Fuero Real, 

elaborada em 1255, e as Siete Partidas, em 1265.  

O Fuero Real falava do tema no livro primeiro, título II. Tal legislação iniciava 

comparando a maldade do crime com uma enfermidade ou ferida que só se curaria com ferro 

quente. Apresentava o dever dos cidadãos de temer, amar, defender o rei e resguardar sua saúde. 

Mais à frente, afirmava que o rei é a cabeça do reino, assim como Deus é a cabeça dos céus, e 

o corpo, seja o povo, seja os anjos, devem obediência (ALFONSO, 1836, p. 9). Proibia o 

comportamento, por ações ou verbalmente, de se colocar contra o rei ou o reino, de fazer 

levante, assim como ajudar de qualquer forma o inimigo do reino. A legislação também advertia 

que não seria aceito que a honra dos reis, mesmo já mortos, fosse difamada. Ao fim, falava de 

maneira mais genérica que nenhum mal poderia ser feito contra a pessoa do rei, assim como 

não seria tolerada a traição. 

Era prevista a pena de morte caso o crime acontecesse de fato ou pela simples tentativa. 

Tal punição podia ser objeto de piedade do rei, sendo trocada pela remoção dos olhos do 

infrator. Ainda, haveria o confisco de bens, dando a oportunidade ao rei para, por benevolência, 

doar algo ao condenado, mas que não poderia ser aquilo que lhe foi tirado, nem superior a um 

quarto do que foi confiscado. No caso de fidalgos, não se aplicando a pena de morte, dever-se-

ia realizava-se o confisco de metade de suas posses (ALFONSO, 1836, p. 10). 

Já nas Siete Partidas, a segunda, título XIII, lei IV, encontra-se referências também à 

proibição de ofender a honra do rei, pois era uma forma de fazer com que outros também 

deixassem de respeitar o monarca, o que configurava um tipo de traição (ALFONSO, 1807, p. 

105). Além disso, comparava a difamação à morte, já que o difamado perdia o respeito dos 

outros, como se não existisse mais. Então, aquele que atentava contra a fama do rei estava 

tentando, metaforicamente, matá-lo. 

No mesmo título, mas na lei I e II (ALFONSO, 1807, p. 103-104), encontra-se a 

obrigação de querer o bem, obedecer e cuidar do rei. Todos aqueles que são leais, não podiam 

cobiçar sua morte, e se assim fizessem, seriam considerados inimigos e deveriam ser 

condenados à morte por aleivosia. Da mesma forma que fazia o Fuero Real, as Siete Partidas 

também previam a possibilidade de mercê do rei, poupando a vida do traidor, mas devendo lhe 

tirar os olhos. Ainda, há o título XIX da referida segunda partida, da qual as leis II e III falam 
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sobre o dever dos súditos de pegar em armas para proteger o monarca ou o reino no caso de um 

levante de traidores. 

Por dois motivos, decidiu-se não comentar sobre as Ordenações portuguesas no 

momento. Primeiro porque se tentou aqui fazer um corte temporal, analisando legislações que 

iriam até o fim da Idade Média. Segundo, ao analisar mais atentamente o crime de lesa-

majestade em Portugal, falar-se-á de tais Ordenações mais à frente. 

2.2 Fundamentos do crime de lesa-majestade 

Após apresentar breve histórico do crime de lesa-majestade nas experiências jurídicas 

mais relevantes para os fins deste trabalho, passa-se para uma análise mais detalhada de tal 

delito. Este tópico tem como base as legislações e os estudos sobre direito comum a respeito do 

tema, os quais tiveram grande influência no entendimento político e jurídico do Antigo Regime. 

Em sentido similar, Sbriccoli (1974, p. 28) afirma que há “frequente riecheggiamento che molti 

degli interventi legislativi dei sovrani fanno delle fonti romane”. 

Alguns podem falar que a proposta de construção da definição e de detalhes de um crime 

de lesa-majestade pode ter a pretensão ambiciosa de explicar sua manifestação nos diversos 

territórios e Estados da Europa Ocidental e de suas possessões além-mar. Ocorre que a 

construção teórica do crimen laesae maiestatis, em todos esses locais, tem base comum, e que 

são reproduzidos e atualizados com as particularidades locais (SBRICCOLI, 1974, p. 40-41). 

Mas, em geral, os fundamentos seriam os mesmos, havendo diálogo entre cada realidade 

política e jurídica. 

Como primeiro fundamento, pode-se falar daquele ligado diretamente ao príncipe. Na 

forma de governo monárquico, o rei seria o líder da comunidade, aquele que toma as decisões 

visando ao bem comum do seu povo. Tal poder seria de titularidade do príncipe notadamente 

por motivos culturais e religiosos.  

O misticismo sempre fez parte da cultura dos povos e perdura até hoje. Em um sentido 

mais cético, presta-se para explicar fenômenos naturais e sociais que o conhecimento humano 

não consegue por meios ditos racionais. A religião insere-se nessa lógica. A legitimidade do rei 

tinha como justificativa a própria crença em Deus ou deuses. A cultura do Antigo Regime na 

Europa Ocidental, que vinha de séculos, era de que o rei era um representante de Deus, com 

base na teoria da imitação da ordem divina das coisas, pela qual se entende que o divino é a 
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cabeça dos céus, e da mesma forma o rei é a cabeça no seu Estado. No mesmo sentido, Gilberto 

Bercovici (2013, p. 53) lembra os ensinamentos de John of Salisbury, o qual entendia que a 

organização social e sua liderança por um rei é algo natural, mas que este devia respeito ao 

divino. O rei está no ponto mais alto da hierarquia para assuntos temporais (SBRICCOLI, 1974, 

p. 81), mas não para todos, pois naqueles relacionados à fé, o Papa estaria acima. 

Assim, imerso nessa cultura há muito tempo, o povo entendia o rei como alguém 

necessário para guiar seus passos, já fazendo parte da lógica do Estado. Praticamente, havia 

uma aceitação quase que sem questionamentos. Percebe-se que a própria existência da posição 

de rei era um produto de uma crença que predominava. Assim, uma das condições para 

existência de um monarca era uma cultura que apoiasse sua posição. 

Apesar de que a monarquia, dentro de sua própria lógica, não ter interrupções, ou seja, 

a posição de rei nunca está vazia, pois quando morre um rei, imediatamente seu herdeiro sucede, 

Mario Sbriccoli (1974, p. 90) lembra que a legitimidade do novo rei, por questões simbólicas 

relevantes para a população, precisava ser atestada pela Igreja, e, portanto, deveria existir uma 

cerimônia de coroação que era presidida por um eclesiástico. 

O trabalho de Jacques Bossuet, teólogo francês e grande colaborador de Luis XIV, 

colocava o rei como ministro de Deus, e se este é o todo-poderoso, que tudo sabe, e deve ser 

reverenciado por todos, da mesma forma deveria ser um de seus principais representantes. Nesta 

perspectiva, qualquer atentado contra o rei era também uma ofensa ao divino, devendo ser 

punida. Nota-se uma das justificativas da existência do crime de lesa-majestade, que inclusive 

era comparado com o sacrilégio por ser, em última análise, uma ofensa a Deus, devendo ser 

castigada com a morte (BOSSUET, 1990, p. 57-59). 

O príncipe é identificado como o vértice do poder, ou seja, não reconhece um superior, 

a não ser aquele que legitima sua autoridade, qual seja, Deus (superiorem non recognoscere). 

Aquele teria a atribuição de reger (potestas) um determinado território que possua autonomia 

política. O príncipe seria o símbolo do próprio Estado, que assume “i pesi, i rischi e gli 

inconvenienti del potere” (SBRICCOLI, 1974, p. 110). Tal afirmação parece demonstrar que o 

rei, apesar de seu vasto poder, tinha grande responsabilidade no seu exercício. 

O segundo fundamento, no Antigo Regime, do crimen laesae maiestatis, para além da 

legitimidade religiosa do príncipe, era a pretensão de manutenção do Estado da forma que ele 

se encontrava, ou seja, de preservar a organização política, a paz pública, a ordem das coisas. 
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Gilberto Bercovici (2013, p. 74) lembra que a partir de meados dos seiscentos, a razão de 

Estado, ou seja, aquilo que lhe dá base e ao mesmo tempo busca, era a manutenção do Estado. 

Para que não houvesse movimentações com o propósito de mudar o status quo, aparece o 

Direito Penal para assegurar que a estrutura de poder continuasse a mesma. 

Segundo Jean Bodin, em sua mais famosa obra Os Seis Livros da República, no livro 

primeiro, capítulo VIII (1997, p. 47 et seq.), o poder estatal precisa possuir algumas 

características para ser soberana. Primeiramente, deve ser absoluto, significando justamente não 

ser condicionado ou regrado, não reconhecendo superior. Contudo, ser absoluto não significa 

ser ilimitado. Por absoluto, entende-se que a soberania deve ser capaz de efetuar qualquer 

medida para manter a segurança do Estado. Mesmo assim, seria preciso observar o direito 

divino e o direito natural, o que significa que o monarca não poderia exercer seu poder de 

qualquer forma, mas deveria encontrar razões nos limites mencionados. O rei era legibus 

solutus, isto é, o poder de criar as leis, mas não era legibus alligatus, ou seja, não tinha que 

respeitar suas próprias leis, mas só as divinas e naturais (BERCOVICI, 2013, p. 66-67). Em 

segundo lugar, o poder deve ser perpétuo e duradouro, não aceitando oposições e interrupções. 

A irrenunciabilidade seria a terceira característica essencial. 

Por razões que parecem óbvias, o detentor do poder e aqueles que dele se beneficiavam 

não desejavam, em geral, sair dessa situação. O propósito era manter permanente este cenário, 

evitando ao máximo qualquer atividade que traga alguma mudança ou restrições para o 

exercício do poder. Portanto, eram necessários instrumentos para tal missão, os quais deveriam 

ser construídos de maneira que convença todos de que a mudança não é bem-vinda. Um 

exemplo desses instrumentos é o próprio Direito (SBRICCOLI, 1974, p. 32-33) que, através de 

sanções, busca evitar atos que atentem contra a ordem pública. Relevante, então, era o crime de 

lesa-majestade, que tendia a aplicar punições pesadas, pois se considerava que a quebra da paz, 

seja através de uma traição dissimulada ou um enfrentamento direto através de armas, era 

comportamento dos mais abominados. 

Algumas vezes, as normas existentes ou as construções doutrinárias não eram 

suficientes para alcançar certas condutas que de alguma forma ofendiam o rei ou traziam perigo 

para a manutenção do Estado. Assim, nesses momentos, o próprio governante elaborava novas 

leis, não importando qualquer tipo de segurança jurídica, pois o mais relevante era a segurança 

do status quo. 



57 

 

Nota-se que não havia margem para a dissidência, ou para a luta política por uma 

melhora das condições de vida de certas classes. Existia uma estagnação das relações sociais, e 

das relações do povo com o poder (SBRICCOLI, 1974, p. 132). Visões de mundo diferentes 

não eram aceitas, sendo na verdade criminalizadas. Aqueles que se colocavam politicamente 

fora dos padrões esperados eram alvos de repressão. O Direito Penal, então, tem um papel 

político, que é o de proteger a estrutura de poder em que se fundamenta. O jurista teria a tarefa 

de elaborar razões técnicas para a manutenção do Estado e dos interesses dos governantes. 

Desta forma, o Direito Penal teria o condão de, ao mesmo tempo que é informado pelo 

“interesse” estatal, também ser arena de desenvolvimento desse mesmo poder. Por isso, 

conforme Von Liszt (2006, p. 29), há uma ligação direta com o destino deste poder. 

Ainda há a perspectiva de que enfrentar a ordem estabelecida pode trazer prejuízo para 

todos. Primeiramente, a ordem era considerada uma circunstância natural, e a sua violação seria 

ir contra a própria natureza. Em segundo lugar, atentar contra a organização estatal e seus 

representantes era uma ofensa à ordem de Deus, já que tanto a posição do rei como a ordem do 

Estado eram derivadas da vontade divina. Desobedecer esta vontade poderia trazer a ira celestial 

contra todos os membros daquela comunidade. Por isso, o próprio povo tinha o interesse de 

punir aquele traidor (SBRICCOLI, 1974, p. 103). 

Para entender a ordem, é preciso falar da ideia de hierarquia entre o príncipe, seus 

representantes e os outros súditos. Já foi falado que o príncipe estava no vértice da organização 

estatal e da comunidade, sendo o detentor do poder de decisão. A partir disso, entendia-se que 

os súditos estão abaixo dele, devendo observar a vontade real. Mario Sbriccoli (1974, p. 103) 

afirma que acima estava o príncipe, que possuía o papel semelhante a de um pai justo que é 

gentil e, ao mesmo tempo, duro quando a situação merecia. Entre os súditos, em uma posição 

intermediária, estavam seus ministros e funcionários do Estado. E no ponto mais baixo, os 

outros súditos que também estavam em estado de sujeição, significando que deviam obediência, 

respeito e fidelidade em relação ao príncipe. 

Um dos pressupostos da hierarquia é a noção de obediência. A partir do momento que 

se tem uma divisão escalonada de poder, em que uns possuem mais e outros menos, aqueles em 

situação de sujeição deverão seguir as ordens do superior, caso contrário, tal hierarquia não é 

respeitada. Então, sem o dever de obediência, não há que se falar em hierarquia. Segundo Mario 

Sbriccoli (1974, p. 117) a ideia de obediência utilizada pelo ius commune se comparava com as 
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relações feudais, e com a tentativa de transplantar a hierarquia eclesiástica para a estrutura do 

Estado. 

Ponto importante é a consciência e aceitação que os governados tinham da sua condição 

de submissão como algo comum e natural, e não necessariamente a um temor reverencial ou 

físico, ou violência por parte da autoridade. A resignação a essa condição justamente por conta 

da busca da estabilidade e previsibilidade acabava resultando na conservação do poder. 

Portanto, a obediência era elementar para a segurança do Estado. 

Este tipo de obediência se afastava da noção de liberdade política. Por boa parte do 

medievo e também por um período do Antigo Regime, antes do emergir de ideias iluministas, 

contratualistas e das revoluções liberais, a liberdade não era uma propriamente uma 

preocupação. Estava condicionada à vontade do soberano. Agir contra essa vontade, seria 

desobedecê-lo. A obediência era vista como um dever sagrado, inclusive expressão de justiça. 

Dessa forma, quanto mais sacrificada a liberdade do súdito afim de fazer a vontade do seu 

soberano, mais honrado aquele que obedece. Ao contrário, a desobediência era comparada com 

a heresia e a apostasia, e era digna das mais severas penas (SBRICCOLI, 1974, p. 123-124). 

Poderia ser encarada como uma ingratidão para com o soberano, ao mesmo tempo que um falso 

juramento, justamente por conta da obrigação de obedecer. 

Da noção de hierarquia e de obediência, pode-se extrair o dever de fidelidade, pelo qual, 

em resumo, entende-se que o súdito não podia agir de forma a contrariar os interesses do 

monarca. E isto ocorre em razão da obrigação de respeito à imagem e fama do príncipe, e ainda 

de cuidar de sua vida e de sua posição. Fidelidade também passa pela noção de não quebrar a 

confiança que é depositado nos membros daquele Estado. Partindo da ideia de que o rei 

administra seu domínio e súditos visando o bem de todos, estes, como retribuição pela proteção, 

deviam se alinhar à vontade do governante e, em caso contrário, era possível falar de traição. 

Neste sentido, Sbriccoli (1974, p. 144) lembra que a falta de fidelidade podia ser comparada ao 

perjúrio, ou seja, falso juramento e quebra na confiança. 

2.3 O interesse protegido pelo crime: maiestas 

O poder, a ordem e a hierarquia são elementos essenciais para compreender aquilo que 

se pretende proteger com o crime de lesa-majestade, que é exatamente a maiestas, expressão 

que possui vários significados. Em uma noção mais geral e da origem deste termo, refere-se à 

situação de superioridade do príncipe, o qual possui grande poder e não há ninguém acima para 
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o controlar. Neste caso, a maiestas seria um atributo de maior dignidade, ou seja, é a uma 

qualidade em si daquele que governa.  

Neste contexto, Carpzov (1669, p. 89-90) utilizava para a maiestas construção 

semelhante que Bodin aplicou à soberania, de que esta deve ser duradoura e absoluta. Assim, 

para aquele jurista, três são os elementos do atributo majestático, quais sejam: a) summa, que 

significa que não haverá ninguém acima do detentor da maiestas, senão Deus; b) perpetua, pela 

qual se entende que não há maiestas quando se é possuidor do poder por pouco tempo; e c) 

legibus soluta, é o poder de dar leis. Se faltar qualquer desses elementos, não haverá maiestas.  

Mas, por uma perspectiva lógica, para se ter alguém acima, é preciso haver alguém 

abaixo. Desta forma, não se pode falar de maiestas sem se pensar numa relação de hierarquia. 

Se o crime de lesa-majestade tem como fundamento proteger o poder do rei e a hierarquia para 

assegurar uma ordem, não faz sentido falar de proteção de alguém que está embaixo, mas só 

daquele que está acima. Assim, tal delito só pode acontecer de baixo para cima, ou seja, o crime 

se configura quando o súdito ofende o superior, e não o contrário. Se a maiestas fosse um 

atributo por si só, não haveria relevância na posição hierárquica do ofensor, e poderia haver o 

crime de cima para baixo. Mas não é isso que acontece. Para que se configure o delito, é preciso 

que o ofensor seja subalterno hierarquicamente. Neste sentido, Mario Sbriccoli (1974, p. 188) 

fala que a “maiestas sta in alto e si irradia verso il basso”. 

Desta forma, em vez de ser um atributo independente do príncipe, maiestas é, numa 

visão técnica, uma relação (SBRICCOLI, 1974, p. 201) entre uma posição hierárquica superior, 

que detém poder, com alguém em posição inferior, a qual tem como objetivo manter a ordem e 

status quo. Ela era o interesse a ser guardado, ou numa concepção mais atual, o bem jurídico 

protegido pelo crime de lesa-majestade, pois tem como elementos o poder do príncipe e a 

hierarquia, servindo de base para a perpetuação do Estado. A maiestas é o símbolo de uma 

situação de desigualdade dentro de um Estado (DAL RI JÚNIOR, 2006, p. 131). É possível 

falar em bem jurídico protegido, em seu aspecto técnico do Direito, justamente porque se 

pretende resguardar um interesse decorrente de privilégios divinos, que acabam sendo 

traduzidos para a própria ordem jurídica, seja através de tradições e costumes, ou mesmo através 

de estatutos que dispõem sobre a superioridade do rei em relação aos seus súditos. 

Assim, qualquer ofensa a esta maiestas significava o cometimento do crime de lesa-

majestade, o que acaba ampliando de forma quase ilimitada o âmbito de proteção deste delito. 
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Muitos comportamentos podiam ser encaixados nesse crime, por menos gravosos que fossem, 

e mesmo que não afetassem o funcionamento do Estado. Tal tendência se dava porque qualquer 

atitude proibida através do Direito Penal, em última análise, podia ser considerada um 

desrespeito ao poder e à ordem. 

A ideia de maiestas levanta questões interessantes sobre os sujeitos passivo e ativo do 

crime: a) saber se a violação da maiestas podia se dar contra outras pessoas que não o rei, mas 

que possuíam uma posição hierárquica elevada, como ministros, barões, duques, etc.; b) 

verificar se pessoas que estavam fora do esquema hierárquico, ou seja, aqueles que não são 

súditos (e.g. indivíduos banidos da nação), podiam ser responsabilizados pelo crime de lesa-

majestade. 

2.4 A ponta de cima da relação de maiestas: aquele que sofre com a traição 

Como já se faz claro, o príncipe é titular da maiestas ou, em outra visão, aquele que está 

na posição superior na relação, assim como o papa (FARINACII, 1610, p. 4). Por isto mesmo, 

é possível dizer que ele é sujeito passivo do crime de lesa-majestade, isto é, aquele que sofre 

com o comportamento traiçoeiro de um súdito. A grande questão, na verdade, é saber se 

somente ele é protegido por tal delito, ou se haveria a possibilidade de outras pessoas também 

o serem.  

Inicialmente, falar-se-á do sujeito passivo do crime de lesa-majestade a partir da 

perspectiva etimológica da maiestas, ou seja, de que há um atributo do qual o príncipe é 

detentor. A princípio, é possível entender que, se um dos elementos da maiestas é a summa (não 

se reconhece autoridade superior) não poderiam outras autoridades do Estado serem 

possuidores de tal atributo, sendo exclusivo do rei, imperador ou príncipe. Logo, este seria o 

único sujeito passivo do crime de lesa-majestade.  

Há ainda a visão de Ulpiano, como foi dito em tópico anterior, pelo qual se entende que 

a maiestas é de titularidade do povo romano. Ocorre que tal afirmação só se sustenta em termos 

teóricos, mas não na prática, já que tal atributo é repassado para o imperador, o qual é o 

representante do povo romano.  

Para Herman Kirchner (1634, p. 17-18), a maiestas não é um uma qualidade que as 

autoridades abaixo do rei ou imperador possuem. Entretanto, eles poderiam se beneficiar desta 

dignidade real. Apesar de não serem detentores, teriam sua autoridade protegida através do 
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crime de lesa-majestade, de maneira reflexa, já que, afinal, ofender um representante do rei 

seria atentar contra este.  

A maiestas se expandia para os cantos mais longínquos do Estado, abrangendo também 

os líderes locais. Fala-se que, nestes casos, havia uma maiestas delegada, isto é, que se dilata 

do detentor da maiestas original. Desta forma, era possível que tal dignidade fosse repassada 

para ministros, funcionários do governo, etc., os quais, dentro de sua área de autonomia política, 

eram considerados os príncipes locais, mas que respondiam a outro superior. 

Neste sentido, para Mário Sbriccoli (1974, p. 195), existia uma “maiestas originaria”, 

do qual derivava todas as outras, situação que compara com uma “pirâmide invertida”, em que 

este atributo do rei ou imperador era o vértice, mas que estava na base, servindo como 

fundamento para os outros titulares da maiestas. Para ilustrar, tomando-se uma perspectiva 

feudal, o senhor de cada feudo era titular de tal atributo majestático, por mais que existisse outro 

com um poder em um território mais amplo que aquele. 

O referido autor italiano (SBRICCOLI, 1974, p. 210) comenta que, além da maiestas 

principalis, ou seja, aquele que advém do rei, existia a ideia de maiestas civitatis, pela qual se 

entendia que o poder e a soberania são da cidade, e assim, os representantes da cidade seriam 

protegidos por tal atributo. Aos poucos, o pensamento doutrinário parecia se modificar, 

entendendo que esta dignidade passava a ser independente daquela do príncipe, principalmente 

a partir de uma perspectiva de maiestas como relação.  

Neste contexto, tem-se como fundamento não só a posição do príncipe, mas também a 

manutenção da ordem pública. Assim, pode-se dizer que estavam protegidos pelo crime de lesa-

majestade aqueles que representavam o Estado de alguma maneira e que se encontravam em 

hierarquia superior àquele que comete o delito. As funções das autoridades públicas podiam ser 

fundamentais para a estabilidade do Estado, e o atentado a estas eram uma ofensa à própria 

ordem. 

Em entendimento próximo de que havia vários tipos de maiestas de titularidade de 

autoridades públicas diferentes, Tiberio Deciani (1591, p. 130), por exemplo, pensando no 

contexto de Roma, apresentou quatro categorias de maiestas: a) do povo romano; b) do 

imperador; c) do rei local; e d) dos magistrados. Por este último, entende-se não só aqueles que 

possuíam a atribuição de julgar, mas também aqueles que executavam as ordens do rei, ou seja, 

os funcionários da administração do Estado. 
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Ainda, Sbriccoli (1974, p. 227) afirma que a maiestas não existia por si, já que, no plano 

prático, o rei não tinha poder político em todo o mundo terreno, mas somente em determinado 

território. A referida dignidade depende de uma relação com pessoas hierarquicamente 

subalternas, pois, caso contrário, este mundo temporal deveria ter apenas um soberano. 

Portanto, não se trata de um atributo, mas de uma situação que advém de uma relação 

escalonada, pelo qual é protegido pelo crime de lesa-majestade aquele que “impersona, detiene, 

gestice il potere politico o una parte di esso, in modo legittimo” (SBRICCOLI, 1974, p. 223). 

Assim, o sujeito passivo de tal delito não era só o rei, imperador ou príncipe, mas também seus 

representantes e outras autoridades estatais, como governadores, condes, ministros, etc. 

2.5 Aquele que pode ser traidor e o problema do não súdito 

Pela lógica da relação de maiestas, assim como a da monarquia, que caracterizavam boa 

parte dos Estados ocidentais, desde a Antiguidade até o Antigo Regime, se há alguém em 

posição superior, deve haver aquele em posição inferior que se submete às vontades do príncipe. 

Esses são os súditos. Tanto pela questão religiosa, de que o rei é representante de Deus, assim 

como por conta da relação de majestade, os súditos estavam em estado de sujeição, o que 

significa que devem obediência e fidelidade ao rei. 

Em tese, qualquer pessoa podia cometer o crime de lesa-majestade, desde que sua 

conduta se volte contra alguém de hierarquia superior. Levando tal ideia às últimas 

consequências, o imperador ou rei, como não reconhece, no plano temporal, ninguém acima 

dele, nunca poderia cometer o crime de lesa-majestade, e todos os seus atos, por mais injustos 

que fossem, seriam julgados somente pelo divino. 

A grande questão que se faz importante, neste momento, é saber se os não súditos 

podiam ser criminalizados por lesa-majestade. A princípio, em uma análise lógica, por conta da 

necessidade de relação de majestade, somente os súditos podiam ser alvos do crime de lesa-

majestade, já que aqueles que não estavam dentro da hierarquia não poderiam violá-la. Somente 

ofenderia a maiestas aquele que se encontrava dentro da relação de hierarquia.  

No entanto, e aqui se inicia a discussão, deve-se lembrar que um fundamento do crimen 

laesae maiestatis é a manutenção da ordem. Além disso, como o Direito Penal, à época, 

prestava-se, em última análise, para proteger o poder e os interesses dos governantes, havia 

formas engenhosas de raciocínio para inserir os não súditos no alcance do crime. 
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Para responder tal pergunta, é necessário tentar traçar linhas básicas sobre quem seria o 

súdito. Mario Sbriccoli (1974, p. 224 et seq.), quando fala do assunto, demonstra que havia 

grande discussão nos autores do ius commune que parece nunca ter tido uma resolução. Como 

regra geral, o súdito seria aquele que possuía domicílio ou que nasceu no território de domínio 

do príncipe, e que estava dentro da relação de maiestas, como foi dito há pouco. Ainda, seria 

súdito aquela autoridade política que estava submetida a uma relação feudal com um rei ou 

imperador, sendo seu vassalo. 

Entretanto, para fins do crime da lesa-majestade, havia o critério da rationi delicti que, 

em outras palavras, significa que o comportamento sedicioso seria punido de acordo com as 

leis do local que fora praticado. Assim, mesmo não sendo súdito de determinado território, 

alguém que se comportava de forma a ofender o príncipe ou a ordem seria julgado pelo crime 

de lesa-majestade naquele local. Sobre este pensamento, Girolamo Giganti (1598, p. 136) dizia 

que ser súdito em razão do lugar onde se comete o crime não poderia ser aplicado ao crime de 

lesa-majestade. Este possui como pressuposto lógico a maiestas, e se essa não existe, a ofensa 

deixa se configurar o referido delito. 

Havia ainda mais dois raciocínios para ampliar os sujeitos ativos do crime. A primeira 

era de que a honra do príncipe sempre deveria ser defendida, independentemente de quem atente 

contra ele. A segunda, provavelmente derivada da primeira, parte de um caso mais específico, 

qual seja, a existência de embaixadores do príncipe em territórios que não estavam sob o 

domínio deste. Era necessário proteger tais funcionários da mercê do povo da outra 

comunidade. Mesmo que estrangeiros os ofendessem, ocorreria o crime de lesa-majestade. 

Durante muito tempo na história do mundo ocidental, a pena de banimento era possível, 

também chamada de morte civil, degredo, perda da paz, entre outros termos. A ideia central 

destas punições era justamente expulsar o condenado do reino, da cidade, do império. Ele perdia 

sua cidadania, e, por consequência, a proteção que aquele Estado dava aos seus membros. 

Então, sendo banido, ele sairia da relação de maiestas com as autoridades de sua nação de 

origem, deixando de ser súdito.  

Em uma primeira análise, poder-se-ia dizer que aquela pessoa expulsa não poderia mais 

cometer crime de lesa-majestade contra seu antigo rei, por exemplo. Ocorre que a literatura do 

ius commune, para este problema, aparentava não ter uma resposta única. A partir do momento 

que a pessoa é banida, ela era considerada um estrangeiro, não estando mais submetida à 
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hierarquia do seu Estado de origem. Portanto, seus atos contra seus antigos superiores não 

poderiam ser considerados crimen laesae maiestatis (SBRICCOLI, 1974, p. 237). 

Mario Sbriccoli (1974, p. 237-238) lembra do entendimento em que, mesmo se tratando 

de um banido, este poderia ser condenado pelo crime, já que tais pessoas podiam ser um perigo 

externo para o Estado, principalmente por terem feito parte dele anteriormente, havendo a 

possibilidade de auxiliar outras nações com informações. Assim, deveria ser o banido tratado 

como um inimigo. Caso cometido o crime pelo exilado, outras penas deveriam ser aplicadas de 

modo a atingir os seus familiares. Assim, fala-se do confisco de bens e da infâmia, que 

acabavam resvalando na família do banido, pois ficariam sem meios de vida, e ainda seriam 

mal vistos dentro da comunidade. 

Quando se compara o inimigo com o exilado que age contra seu Estado de origem, na 

verdade legitima-se o príncipe para que, com a finalidade de proteger seu poder e a ordem, 

passasse por cima de qualquer entendimento jurídico (SBRICCOLI, 1974, p. 239). Ou seja, 

sendo um inimigo, não há regras a serem seguidas, e qualquer ato para eliminá-lo não teria 

relevância para teorias jurídicas, sendo uma necessidade fática. 

2.6 Direito de resistência 

A partir da noção de obediência delineada em tópicos anteriores, assim como os 

fundamentos do crime de lesa-majestade, e a ideia de maiestas, surge a dúvida se seria possível 

aos súditos deixarem de observar ordens injustas, ou seja, se poderiam, em algum momento, 

desobedecer a vontade do príncipe. Tal assunto também perpassa a indagação de se o soberano 

teria algum limite ao governar, ou se teria poderes absolutos. 

Como a finalidade maior era também a manutenção do Estado, a obediência não era, 

por si só, devida. A partir do momento que as ordens do príncipe iam de encontro a esse valor, 

a suposta desobediência seria cabível. Na verdade, Hipólito de Marsílio (1581, p. 531) afirmava 

que desobedecer a ordens injustas do príncipe seria obedecer ao referido princípio maior. Surge 

daí a ideia de direito de resistência, pelo qual excluiria o crime de lesa-majestade cometido pelo 

súdito. 

Sobre o direito de resistência, Arno Dal Ri Júnior (2006, p. 95) lembra da figura do 

“tirano expresso”, sendo aquele que não teria legitimidade para estar na posição de vértice do 

Estado, ou que toma decisões visando seus próprios interesses enquanto ignora o bem comum. 
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Exemplo seria aquele que toma a coroa na força, ou que adota medidas que trazem retrocesso 

econômico. Nesses casos, como o tirano não é o legítimo rei, ele não estaria protegido pela 

summa, cometendo, então, o crime de lesa-majestade. Em resumo, quando o monarca prioriza 

suas vontades e desejos em detrimento da necessidade de seus súditos e o bem comum, ele seria 

considerado um tirano (BERCOVICI, 2013, p. 54). 

Pode-se falar de outros fundamentos para o direito de resistência. De acordo com Airton 

Seelaender (2006, p. 204-205), na Idade Moderna, o poder do monarca possuía três limitações, 

quais sejam, o direito natural, o direito divino e as leis fundamentais. Estas tinham base no pacto 

social e possuíam uma abrangência tímida se comparadas com as normas fundamentais como 

se entende hoje. Na época, diziam respeito mais à organização do Estado, às regras de sucessão 

e regência real, além de possuírem normas que evitavam o fracionamento do reino. A partir 

desta ideia, é possível falar que, quando o príncipe violava direitos naturais, por exemplo, 

poderia dar legitimidade para a desobediência dos que estão em estado de sujeição, e, portanto, 

não se configuraria o crime de lesa-majestade por parte destes. 

Pode-se enxergar alguns problemas sobre esta possibilidade de desobediência ao 

príncipe. Nesta perspectiva, quando há dissidência com o soberano, seria preciso averiguar se 

o comportamento conflitante do súdito estava voltado para a manutenção do Estado ou não. Se 

estava, pode-se dizer que não houve desobediência. Ocorre que, quem decidia pelo sim ou pelo 

não era uma autoridade estatal também subordinada ao príncipe, senão este mesmo. 

Dificilmente, na prática, se a divergência fosse contra os interesses do rei, seria julgado como 

uma desobediência justa. No mesmo sentido, conforme Mario Sbriccoli (1974, p. 134), na 

dúvida, dever-se-ia presumir que as ordens do soberano são justas, e, portanto, que as 

desobediências são injustas. 

2.7 Classificação do crime de lesa-majestade e suas modalidades de condutas 

Após analisar os pontos essenciais sobre o crimen laesae maistatis, parece interessante 

também indicar alguns exemplos e uma tentativa de classificar tal delito conforme sua natureza 

e suas condutas. Primeiramente, quanto à natureza temporal ou de fé, é possível dividir o crime 

em lesa-majestade humana e lesa-majestade divina. Esta trata de afronta à fé ou à religião, dos 

crimes de sacrilégio, blasfêmia, heresia, entre outros (DAL RI JÚNIOR, 2006, p. 109-110). 

A lesa-majestade humana trata sobre ofensas que estão mais ligadas com o poder do 

monarca ou com a ordem estatal, numa vertente em que a fé não é diretamente considerada. 
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Diz-se isto por diferenças meramente conceituais e não necessariamente práticas. Como foi 

visto, o ataque contra o monarca muitas vezes também era considerado também a contra a fé. 

Neste ponto, haverá uma confusão entre lesa-majestade humana e divina. Ocorre que, em certo 

ponto da história, havia uma separação, não necessariamente total, entre os dois tipos de lesa-

majestade, e, segundo Adriano Prosperi (2016, parte segunda, XV, item 1), o delito na 

perspectiva divina normalmente era considerado o crime mais grave, seguido pelo crime de 

lesa-majestade humana, como se verá que acontece com a experiência portuguesa. 

Este trabalho, apesar de algumas vezes tangenciar a lesa-majestade divina, concentra-se 

na lesa-majestade humana, a qual é representada, por exemplo, por revoltas, revoluções, 

tumultos, traições propriamente ditas, que tem como sujeito passivo o soberano ou o Estado. 

Tal dimensão secular do delito pode ser também categorizada em dois tipos, o crime de 

primeira cabeça e o de segunda cabeça. O primeiro tratava de violações graves e diretas ao 

monarca ou à segurança estatal. Já o crime de segunda cabeça tinha um caráter subsidiário e 

uma gravidade menor, pois era possível encaixar todos os outros crimes que, indiretamente 

afetassem o rei. O Estado e o príncipe eram somente alvos reflexos da conduta, sendo as outras 

autoridades os principais alvos. Para Prospero Farinaci (1610, p. 4), o crime de primeira cabeça 

se referia a graves condutas que afetavam principalmente o príncipe e a república, já o de 

segunda cabeça concernia a condutas mais leves, que poderiam afetar a imagem do monarca. 

Tanto a primeira classificação como a segunda possuem fórmulas muito abertas, que 

davam, ao interprete ou julgador, larga margem para inserir quase todos os casos na primeira 

cabeça. Quanto à classificação de segunda cabeça, tornava-se a porta para encaixar como lesa-

majestade qualquer delito que minimamente afete o Estado ou o monarca (SBRICCOLI, 1974, 

p. 251). A fácil mobilidade entre uma cabeça e outra parecia dar oportunidade para adaptar o 

réu em qualquer uma delas de acordo com os interesses pessoais ou políticos.  

Supera-se a classificação do referido delito e adentra-se agora nos tipos de condutas. 

Tendo como base seus fundamentos e com o que foi apresentado no decorrer deste capítulo, ou 

seja, com a finalidade de proteger os interesses do monarca e o status quo, para além da 

ampliação do sujeito passivo, é possível intuir uma expansão de comportamentos com o 

propósito de diminuir as ameaças ao poder durante o Antigo Regime, o que também é 

consequência da própria noção de centralização do Estado nas mãos do príncipe, em um viés 

dito absolutista.  
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Diversas condutas referentes ao crime de lesa-majestade podem ser resumidas nas 

classificações da rebellio, seditio e proditio. Tal divisão não tem a pretensão de ser categórica, 

ou seja, não é possível traçar uma linha clara onde termina um e começa o outro. Na verdade, 

seus conceitos podem se confundir em determinados casos. Tal separação possui uma função 

para este trabalho, que é tornar mais clara quais comportamentos poderiam ser considerados o 

crime de lesa-majestade para, no próximo capítulo, analisar de que maneira os inconfidentes de 

Minas Gerais se inserem no referido delito. 

2.7.1 Rebellio 

Primeiro, falar-se-á sobre a rebellio, o qual advém diretamente da noção de 

desobediência. Sendo esta a inobservância das ordens do monarca, a rebellio aparece como um 

comportamento de dissidência especial (SBRICCOLI, 1974, p. 138), pois não bastaria a mera 

desobediência, devendo haver uma ação direcionada para uma séria objeção, de forma 

organizada, às ordens das autoridades, e que diz respeito a uma atividade individual do infrator, 

e não coletiva (SBRICCOLI, 1974, p. 268). 

Desta forma, apesar de se diferenciar da desobediência, ainda pode-se ver um caráter 

genérico da rebellio, sendo a intenção ou ações voltadas a resistir à vontade do príncipe, com o 

objetivo de buscar novas diretrizes para o Estado (SBRICCOLI, 1974, p. 271), mas não 

necessariamente uma mudança de regime. Ou seja, basta que haja uma dissidência sobre os 

caminhos da política. Nota-se, assim, que há uma feição política, o qual nem toda desobediência 

tinha. 

Tiberio Deciani (1591, livro VII, p. 214) trazia como exemplo de rebellio a 

desobediência no pagamento de imposto, já que a evasão deste tributo poderia significar perigo 

à economia e finanças do Estado, significando uma ameaça para a ordem. Em sentido próximo, 

pode-se falar da autoridade que institui um imposto sem a autorização do monarca, significando 

assim uma usurpação de poder por um só indivíduo. Nesse caso, não se trata de um movimento 

de um grupo, mas sim de uma só pessoa que adentra indevidamente na atribuição política do 

príncipe, visando mudar um ponto importante sobre os caminhos tomados pelo Estado. 

Havia uma visão mais ampla sobre o que seria a rebellio, pelo qual se entende que 

aqueles que deixam de ajudar o príncipe, fazem ou tramam fazer algo contra a sua pessoa, são 

considerados desertores, configurando-se o crime de lesa-majestade (SBRICCOLI, 1974, p. 
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140). Então, de acordo com este raciocínio, atentar contra a vida do rei para que seu herdeiro 

governe seria um exemplo do referido delito. 

2.7.2 Seditio 

Já a seditio também seria uma forma qualificada de desobediência, sendo possível 

conceituar como um comportamento de quem faz parte de um coletivo de pessoas que buscam 

causar o dissenso social, isto é, induzir a população a se revoltar, contagiar o povo com a 

“doença” da traição. Além disso, para ser seditio, a possível revolta deve ter um caráter de 

organização e de planejamento, com a finalidade de não só mudar uma diretriz política, mas 

sim de mudar o regime político do Estado. Tais comportamentos tem o condão de iniciar algum 

tipo de sublevação ou guerra civil, podendo render destruição e mortes de ambos os lados da 

disputa (SBRICCOLI, 1974, p. 274).  

Nota-se que as duas principais diferenças entre a rebellio e a seditio é que naquela a 

abordagem é individual e a finalidade é mudar certas políticas, enquanto nesta, o objetivo é 

muito mais radical, buscando transformar o próprio Estado, além do que os principais atores 

são uma parte da população, ou mesmo toda ela. 

Pela tentativa de definição aqui trazida, pode-se dar como um primeiro exemplo de 

seditio a própria incitação direcionada ao povo para se levantar contra o monarca. No Corpus 

Iuris Civilis, tal espécie de crime não estava incluída na Ad Legem Iuliam Maiestatis, mas sim 

no “De seditiosis et his qui plebem audent contra publicam quietem colligere” (C. 9, 30), a qual 

afirmava que as pessoas sediciosas que tentavam, através de discursos, provocar o clamor 

popular para desobedecer às autoridades públicas, deveriam ser punidas severamente. Com 

Tiberio Deciani (1591, livro VII, p. 147), tal conduta passou a ser considerada também o crime 

de lesa-majestade. 

Segundo Sbriccoli (1974, p. 285-256), não é necessário que, para a configuração do 

delito, tais discursos e incitações para uma revolta realmente sejam ouvidos e praticados. Ainda, 

a violência física também não é uma condição para a caracterização do crime, sendo somente 

uma probabilidade que aconteça, uma de várias situações que se pretende evitar. Assim, punia-

se somente o esforço de iniciar uma sublevação, sem necessidade que esta se efetivasse.  

Outro tipo de seditio que o autor italiano (SBRICCOLI, 1974, p. 286) traz do ius 

commune é a perturbação da paz pública. Caracteriza o crime de lesa-majestade qualquer 
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comportamento que trouxesse inquietação à população e à ordem da cidade, sem a necessidade 

de um dano direto ao Estado. Neste aspecto, pode-se falar de movimentos armados que 

ultrapassam a defesa privada, os tumultos, rixas e disputas de facções, que são considerados 

embriões de uma revolta organizada. 

Apesar da observação do referido professor, tal espécie de sedição pode não se encaixar 

exatamente na definição trazida mais acima. Se a perturbação pública ou tumulto de um grupo 

de pessoas não causa um dano direto ao Estado, não é organizada e nem tem uma pauta política 

clara, não poderia ser seditio, já que esta necessita de um planejamento e objetivos políticos 

radicais. Portanto, havia uma não preocupação por parte do ius commune de trazer uma 

definição precisa, mas sim de descrever vários casos, sempre dando margem para abraçar novas 

discordâncias que poderiam ser desinteressantes para o Estado, e que devem ser de alguma 

forma punidas. 

2.7.3 Proditio 

A proditio significava ajudar o inimigo do Estado, e o exemplo mais lembrado era a 

utilização ou o envio de armas da própria nação para auxiliar esses inimigos. De acordo com 

Sbriccoli (1974, p. 337), tal noção foi se ampliando no início do Antigo Regime, não mais se 

limitando a uma traição militar, mas alcançando também traições políticas. É uma modalidade 

de crimen laesae maiestatis em que tem a traição em seu sentido mais puro, ou seja, trata-se de 

um comportamento que se qualifica pela ilusão, mentira e falsidade. Assim, a proditio se 

caracteriza principalmente por condutas de pessoa que se diz ou se porta como leal ao Estado e 

ao monarca, mas que, dissimuladamente, por trás da cortina, conspira contra eles. Há, então, a 

quebra de uma confiança que se acreditava clara. 

Um exemplo de proditio trazido por Girolamo Giganti (1557, p. 373) era a revelação de 

segredo de Estado para os inimigos. Sobre o que é segredo, o mesmo jurista (GIGANTEM, 

1557, p. 53-54) respondia que se trata de informações não sabidas pela população em geral, ou 

daquelas que havia um juramento de sigilo. Já Tiberio Deciani (1591, livro VII, p. 166) falava 

que os segredos importantes para o crime de lesa-majestade são aqueles que concernem à 

política de Estado, e o monarca seria aquele que define quais informações não podem ser 

reveladas. 

A conspiração e conjuração também representam a proditio. Os dois tem como pontos 

em comum uma organização sigilosa que tem como finalidade ofender o poder do príncipe e a 
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ordem do Estado (SBRICCOLI, 1974, p. 339). A conspiração seria uma reunião de traidores 

que, de forma tácita, buscam ferir o status quo, enquanto que na conjuração há uma promessa 

ou um juramento expresso entre eles (DECIANII, 1591, livro VII, p. 144). Em relação a estes 

comportamentos, pode-se utilizar também os termos conventículo, maquinação, etc., e todos 

eles configuravam o crime de lesa-majestade. 

2.7.4 Observações sobre as modalidades de lesa-majestade 

A primeira observação diz respeito à gravidade ou qualidade destas condutas de 

desobediência. É possível que, algumas vezes, de acordo com caso concreto, ela tenha uma 

ofensividade mínima, ou seja, a ameaça à ordem e ao poder não é tão aparente, podendo ser até 

uma dissidência que tem como objetivo buscar o progresso do Estado, do povo e do seu 

governante. Sbriccoli (1974, p. 281) fala que essa possibilidade pode ser “recuperate in bonam 

partem”. Mas, como observado em tópico anterior, tal interpretação dependeria do próprio 

Estado e do interesse do monarca. 

No que tange à gradação da pena, apesar de que, para as três modalidades, seria possível 

a aplicação da pena capital, Sbriccoli (1974, p. 279-280) afirma que é preciso avaliar o caso 

concreto e sua gravidade, conforme dito acima. A partir desse raciocínio, por exemplo, sendo a 

seditio, em tese, uma forma mais grave de lesa-majestade que a rebellio, em geral a sanção 

corporal para aquela seria a pena de morte, enquanto para esta, bastariam os banimentos e 

degredos. 

Em segundo lugar, é preciso falar da proximidade de cada uma dessas modalidades, 

assim como da grande margem de interpretação que possuem. Tal tripartição das condutas do 

crime de lesa-majestade acabam se comunicando até o ponto que podem se confundir. Mesmo 

tentando delimitar as espécies do referido delito, não parece haver uma definição clara sobre o 

que são os crimes de lesa-majestade ou suas modalidades, mas sim um esforço de expandir o 

braço punitivo do Estado quando houver qualquer tipo de dissidência (DAL RI JÚNIOR, 2006, 

p. 119). 

Qualquer ato ilegal podia ser encaixado em tal infração, mesmo aqueles sem uma 

imediata conotação política, voltados a interesses individuais. Era possível que tal crime 

absorva todos os outros delitos. A fundamentação seria evitar a menor das condutas, pois esta 

teria o condão de, supostamente, servir como exemplo para que outras pessoas possam também 

se comportar indevidamente, ou mesmo causar um tumulto ou revolução. 



71 

 

Cada vez mais o monarca quer ter o controle sobre a vida de seus súditos, em todos os 

seus aspectos. Qualquer comportamento que tiver o mínimo de aspecto político, pode acabar 

sendo englobado pelo referido crime. Ainda, é possível estender cada vez mais o seu alcance 

caso se leve às últimas consequências o pensamento de que todo delito, mesmo aqueles que não 

possuem qualquer viés político direto, no fim das contas, é um desrespeito às leis e ao Estado 

(SBRICCOLI, 1974, p. 263). 

Nesse sentido, o Barão de Montesquieu e o Marquês Cesare Beccaria também trazem 

críticas. Em O Espírito das Leis, Montesquieu encarava a liberdade como um dos princípios ou 

bens jurídicos a serem respeitados. Tendo o Estado a tendência de cada vez mais interferir na 

vida dos cidadãos ou súditos, a consequência é que essa mesma liberdade seja constantemente 

atacada. Para evitar, é preciso que haja leis para limitar o poder estatal, notadamente no que 

tange a acusações criminais. Se não há respeito à liberdade, não há necessidade que a acusação 

e a condenação sejam fundamentadas em provas. Dessa ideia, retira-se a presunção de 

inocência. O autor francês afirmava que, se não se protege a inocência, a liberdade acaba 

ameaçada (MONTESQUIEU, 2000, p. 198). 

Ainda para valorizar a liberdade, o autor defendia que as punições devem estar 

vinculadas à “natureza particular de cada crime” (MONTESQUIEU, 2000, p. 199), ou seja, a 

pena deve ser proporcional ao fato acontecido, e não diretamente ligada à gravidade da violação 

à fé. Ele dividia os crimes em quatro categorias: a) contra a religião; b) contra os costumes; c) 

contra a tranquilidade; d) contra a segurança dos cidadãos. Na primeira, não se deve falar nem 

de crime, deixando seu julgamento e punição no âmbito da Igreja, não havendo punição pelo 

poder secular. Na segunda, a pena deve estar ligada ao costume violado, sendo aplicada, por 

exemplo, a infâmia e o banimento. Quanto aos crimes contra a tranquilidade, deve haver uma 

pena suficiente para acalmar os ânimos, como a prisão.  

Nos delitos contra a segurança, é possível inserir o crime de lesa-majestade, incluindo-

se comportamentos que ameaçam a vida dos cidadãos e as bases mais importantes do Estado, 

para o qual Montesquieu aceita a pena de morte, em razão da gravidade da conduta 

(MONTESQUIEU, 2000, p. 201). Para se chegar a este tipo de crime, exclui-se vários outros 

menores, deixando para esta categoria só aqueles mais graves. Nota-se a tendência de 

diminuição de abrangência do delito. 
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O autor também falava sobre a liberdade de expressão, ao criticar a aplicação do crime 

de lesa-majestade a casos de desrespeito verbal ao monarca, já que não existe uma definição 

clara do que é desrespeito, e as palavras, sejam quais forem, dependem muito do contexto e da 

entonação para serem ofensivas ou não (MONTESQUIEU, 2000, p. 203 et seq.). Portanto, ele 

se colocava contra essa imprecisão, nebulosidade e obscuridade do crime de lesa-majestade que 

tem como finalidade punir tais fatos. As palavras ofensivas não devem ser punidas por si só. 

Para tanto, é necessária que seja acompanhada por ações concretamente ofensivas.  

Da mesma forma, os pensamentos não deveriam ser punidos, pois não trazem qualquer 

risco direto à segurança dos cidadãos. Nota-se que manter esta vagueza do crime de lesa-

majestade é permitir que o poder do monarca não tenha limites, sendo tirano ou despótico, 

punindo de forma arbitrária aquelas dissidências que não acompanham qualquer risco concreto. 

Assim, Montesquieu defendia que, para discursos que ofendam o monarca, o mais 

recomendável seriam medidas de correção suficientes, ou seja, sem exageros, para que tal 

comportamento não se repita (MONTESQUIEU, 2000, p. 208). 

Provavelmente inspirado por Montesquieu, Cesare Beccaria, na sua principal obra Dos 

Delitos e Das Penas, partia do pressuposto contratualista, isto é, que todos os indivíduos têm 

liberdade inerentes a si. Somente uma pequena parte dela é renunciada para formar o Estado, o 

qual tem a finalidade de proteger a si mesmo e os membros da comunidade. A partir dessa 

noção, o marquês italiano adicionava ao Direito Penal a vertente utilitarista que herdou de 

Helvetius, entendendo então que os crimes e as penas precisam ter uma utilidade prática, qual 

seja, a prevenção de ofensas ao Estado e aos concidadãos. Para ele, as penas deveriam ser 

proporcionais, evitando-se aquelas mais graves, pois, muitas vezes, poderiam exceder a própria 

conduta e trazer impunidade. Por estas razões, a punição poderia perder sua utilidade, caso em 

que ela seria considerada injusta (BECCARIA, 1765, p. 13): “l’a atrocità delle pene se non 

immediatamente opposta al ben pubblico, ed al fine medesimo d’impedire i delitti, fosse 

solamente inutile, anche in questo caso essa sarebbe non solo contraria a quelle virtù 

benefiche, [...] ma lo sarebbe alla giustizia”. 

Além disso, o autor defendia a desvinculação da noção de crime com aspectos religiosos, 

deixando de lado a semelhança que se fazia anteriormente com o pecado. Não se deveria punir 

em razão de ofensa à divindade ou à fé, mas somente por conta da violação à liberdade das 

pessoas, assim como quando a previsão do crime tiver o condão de prevenir graves ofensas. 

Ainda, aquelas condutas que não possuem a capacidade de efetivar a violação ao interesse 
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protegido, devem ser descriminalizadas (TARELLO, 1976, p. 477). Neste sentido, a mera 

vontade não deveria ser punida. 

Segundo Beccaria (1765, p. 26-27), existem crimes que ameaçam de forma grave a 

sociedade, o Estado e aqueles que os representam, sendo considerados “massimi deliti”. Mas, 

para ele, o crime de lesa-majestade deveria ser interpretado de forma restritiva só para estes 

casos mais perigosos, já que nem todos os crimes possuem a capacidade de atingir a ordem e o 

poder estabelecido. Afirmava que ampliar o alcance deste delito é dar margem para a “tirannia 

e l’ignoranza”, pois estar-se-ia fugindo da própria natureza do crime. Para o autor, a dissidência 

com o poder deveria ser interpretada conforme seu contexto, ou seja, as circunstâncias relativas 

ao lugar e à época.  

Ademais, não se configuraria o crime somente na perspectiva de ofensa à dignidade ou à 

divindade do príncipe. O delito deveria ser analisado somente na sua vertente secular. Além 

disso, a mera intenção ou vontade não poderia ser punida enquanto não tivesse uma conduta 

externa para configurar o crime. Percebe-se, então, uma crítica ao grande espaço de 

interpretação que havia no Antigo Regime. Para Beccaria, o crimen laesae maiestatis só deveria 

dizer respeito a comportamentos capazes de violar gravemente a estrutura e a permanência do 

Estado e seu governo. 

Segundo Eugenio Raúl Zaffaroni (1998, p. 358), os ensinamentos de Beccaria teriam sido 

utilizados na elaboração da reforma da legislação criminal da Toscana de 30 de novembro de 

1786, elaborada pelo então Grão-Duque da Toscana e imperador do Sacro-Império Romano 

Germânico, Pedro Leopoldo. No que tange ao crime de lesa-majestade, esta lei, em seu artigo 

LXII, aboliu tal delito em razão de seu amplo espectro de condutas possíveis. Os atos que antes 

estavam previstos como lesa-majestade, poderiam configurar crimes ordinários, caso se 

adequassem a eles. Se a conduta não tivesse um semelhante, seu agente não seria punido. As 

ofensas contra a ordem estatal seriam consideradas crime de violência pública, pelo qual a 

punição seria o “ultimo supplizio” (LEOPOLDO, 1786, p. 31), que, na hipótese, seria a pena 

de trabalhos perpétuos (TARELLO, 1976, p. 551) 

2.8 O crime de lesa-majestade no império português 

Após ter-se apresentando um panorama sobre o crime de lesa-majestade no ius 

commune e no Antigo Regime, demonstrando, de modo geral, o sujeito passivo, o sujeito ativo, 

o objeto protegido (a maiestas e a ordem pública), assim como três modalidades de 
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comportamentos que podem configurar o delito, parte-se para uma exposição sobre o assunto 

no império português. Destaca-se que, para fins deste trabalho, não se considera qualquer 

entendimento sobre o tema após o século XVIII. 

Vale dizer que o direito português foi muito influenciado pelo direito romano assim 

como pelo direito canônico. Como consequência, o ius commune é peça importante para 

entender a lesa-majestade no contexto luso. Segundo António Manuel Hespanha (2015, § 

2285), as próprias Siete Partidas de 1265 do reino de Castela também foram base para 

formulação das Ordenações Afonsinas de 1446 do império português. 

2.8.1 Breve exame do direito penal português do Antigo Regime 

Durante o Antigo Regime, nos séculos XVI, XVII e parte do XVIII, predominou na 

Europa continental, inclusive em Portugal, um governo monárquico no qual a coroa dividia seu 

poder juntamente com outros estamentos, quais sejam, a Igreja e a nobreza. Dividir o poder 

significa também segmentar as fontes do Direito e também a jurisdição. Havia fatos humanos 

que poderiam ser julgados pelo poder secular, ou seja, por questões de organização própria dos 

homens, mas também existia condutas que deveriam passar pelo julgamento eclesiástico, pois 

haveria ali uma ofensa aos valores religiosos e de fé (TOMÁS Y VALIENTE, 1969, p. 86). 

Mesmo assim, sendo a religião uma base importantíssima para a sociedade da época, que 

acabava de sair do medievo, os crimes eram vistos como ofensas à fé, ou seja, confundia-se 

com pecado, e as penas com a penitência (TOMÁS Y VALIENTE, 1969, p. 89). A ideia de 

delito não era exatamente vista como uma forma de evitar ofensas a um particular, mas sim um 

meio de avaliar condutas através de uma moral religiosa, para proteger a fé.  

Ainda, o homem teria como uma de suas características uma pequena parte da razão 

divina, e, portanto, teriam condições de governar a si mesmos até certo ponto. Assim, os reis, 

homens que são, auxiliados pelas racionalidades dos clérigos e dos nobres, também eram de 

alguma forma mensageiros divinos, tendo poderes suficientes para controlar e decidir sobre a 

vida de seus súditos. 

O jus puniendi do monarca teria na época mais um valor simbólico para a demonstração 

do próprio poder do que para de fato organizar e controlar a conduta das pessoas. António 

Manuel Hespanha (1987, p. 503 et seq.) demonstra isso através de dados referentes a punições 
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em Portugal que perpassam pelos referidos séculos, afirmando que a pena de morte, por 

exemplo, não era tão utilizada como se pensa.  

Para demonstrar à população seu poder, era importante que o rei demonstrasse um aspecto 

paterno, o que significa punir quando necessário, mas também afastar penas graves quando não 

fossem adequadas. Assim, o poder do príncipe se fazia presente durante toda a duração do 

castigo, e não só na sua aplicação, dando a esperança ao condenado de que poderia, a qualquer 

tempo, ser merecedor da misericórdia real (HESPANHA, 1987, p. 526). Além disso, o rei teria 

que demonstrar ser uma pessoa justa, que faz justiça ou desfaz injustiças. Por isso, à cada caso 

concreto, seria possível o príncipe exercer seu poder de graça, mas tendo como limites a 

equidade e outros valores divinos (HESPANHA, 2006, p. 107). 

Verifica-se que, até então, a finalidade de crimes e das penas não era propriamente evitar 

ofensas aos cidadãos, mas garantir uma moral religiosa e, ao mesmo tempo, reafirmar o poder 

real que tem origem divina, numa monarquia chamada por Hespanha de corporativista (1987, 

p. 500). O poder não era centralizado, mas sim fracionado entre a Coroa, os clérigos, os 

micropoderes locais, e também caracterizada por uma sociedade com pouquíssima difusão das 

ideias jurídicas e filosóficas, as quais ficavam restritas a uma pequena quantidade de pessoas 

letradas, os juristas e teólogos. O direito penal da monarquia era somente mais uma das diversas 

instâncias de disciplina e repressão social, das quais faziam parte também o direito canônico, a 

Inquisição, a jurisdição local, e o direito comum. 

No decorrer do século XVIII, a Coroa foi se fortalecendo e se tornando o principal centro 

de poder, tentando, por exemplo, diminuir a grande influência da Igreja, assim como a 

autonomia das ordens locais. A proposta era tornar efetiva os desejos do rei, ao mesmo tempo 

que controlava de forma mais eficaz a sociedade. A vontade do monarca era lei, assim como 

era vontade divina. Para fazer valer suas decisões políticas, os delitos agora tinham o condão 

não só de expressar um poder ou evitar ofensas à fé, mas muito mais de controlar o 

comportamento dos súditos, e os que se conduzissem fora do padrão esperado de atitudes, 

sofriam punições severas. Em Portugal, a pena de morte, por exemplo, teve muito mais 

incidência nos setecentos do que em séculos anteriores (HESPANHA, 1987, p. 531). 

Durante a idade média e a moderna na Europa Ocidental, era evidente o pluralismo 

jurídico, ou seja, diversos direitos locais que, muitas vezes, eram mais observados do que o 

próprio direito emanado pelo rei. Existia um emaranhado de ordens que de alguma forma se 
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comunicavam. Tinham como base principal o ius commune e o direito canônico. Em Portugal, 

durante o Antigo Regime, o poder régio imprimiu tentativas de unificação da ordem jurídica 

através, por exemplo, das Ordenações Afonsinas, Manuelinas e Filipinas. Mesmo assim, não 

era suficiente para afastar o direito local. Pode-se dizer, então, que a uniformização da ordem 

jurídica feita pelo monarca funcionava como um ius commune do império português 

(CABRAL, 2016, p. 25). 

2.8.2 O crime de lesa-majestade na legislação portuguesa 

Teresa Luso Soares (SOARES, 2013, p. 172) aponta que a primeira legislação a tratar 

sobre a traição em Portugal foi a de D. Afonso II, que reinou entre 1211 e 1223, decretada no 

primeiro ano do seu governo. Não havia expressamente o termo “lesa-majestade”, mas já se 

falava sobre atentados contra o monarca ou seus parentes mais próximos. A punição era a morte 

e o confisco de bens. Em tal norma, havia a equivalência, para fins de tipificação criminal, entre 

a traição contra o rei e a traição contra o amigo, o pai ou o senhor, conhecido como aleivosia. 

Ainda, existia uma confusão entre a lesa-majestade humane e a divina, já que a própria lei 

comparava o crime com a heresia (HESPANHA, 2015, § 2284). 

Em 1355, têm-se a lei de Afonso IV (r. 1325-1357), o qual nomeia tais tipos de delitos 

como “crimj Leese maJestatis” (RODRIGUES, 1971, p. 481). Tal determinação real, na 

verdade, falava sobre como deveriam ser processados alguns crimes, elencando a lesa-

majestade no rol de crimes dos quais o processo deveria ser iniciado de ofício por juízes, 

vereadores, ou qualquer um que tivesse a competência para julgar tais fatos. Assim, não tratava 

exatamente sobre a tipificação, mas trazia a expressão lesa-majestade. 

A lei de 1406 e o decreto de 1433, ambos de D. João I (r. 1385-1433), determinavam a 

possibilidade de homiziados, ou seja, pessoas que respondiam por crimes, mas não se 

encontravam presos, de se firmarem em localidades específicas chamadas coutos, as quais eram 

necessárias para a habitação de portugueses por questões de defesa de fronteiras do reino. 

Ocorre que estas mesmas espécies normativas traziam uma exceção: aqueles acusados por 

traição ou aleivosia não poderiam ser beneficiados, não encontrando segurança nos coutos 

(SOARES, 2013, p. 174 et seq.). 

Com as Ordenações Afonsinas (1446), Manuelinas (1521) e Filipinas (1603), o tema 

criminal passou a ser previsto em uma parte específicas dessas ordenações, qual seja, o Livro 

V. Neste, os delitos foram também divididos em títulos, de acordo com sua gravidade e 
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temática. Já o crime de lesa-majestade foi classificado em primeira cabeça e segunda cabeça. 

Lembra-se que primeira cabeça significa aqueles comportamentos mais graves, que afetam 

diretamente a pessoa do soberano. Já os de segunda cabeça englobaria as outras condutas que 

de forma indireta signifique um desrespeito ao monarca. 

Nas Ordenações Afonsinas, o crime podia ser encontrado no título II com os termos 

“treiçom” e “aleive”. Percebe-se, já de início, que se protegia a fidelidade de modo geral, não 

só em relação ao rei. A quebra de lealdade em relação ao rei, a um amigo, a um senhor ou ao 

pai caracterizavam tal delito. A relação que havia entre o monarca e o súdito era quase 

equiparada com outras relações sociais consideradas como bases para a sociedade, apesar de 

que “no seio do tipo penal, se estabelecem gradações” (HESPANHA, 2015, § 2285). 

Estas Ordenações (Ord. Af., V, II, 3) comparavam a traição e a aleivosia com uma 

doença contagiosa que se espalha por toda a sua descendência e que pode contaminar outros, 

motivo pelo qual o traidor deve ser excluído da sociedade, justamente para não incentivar ou 

infectar outras pessoas com a vontade de desobedecer ao soberano. Portanto, as penas previstas 

eram de morte natural cruel, significando que se tirava a vida através de métodos de tortura. 

Ainda, havia o confisco de todos os bens e a infâmia, punição que afetava também os 

descendentes. No caso do delito de segunda cabeça, conforme o Livro V, II, 21, o castigo 

corporal ficaria ao arbítrio do julgador, não se aplicava a infâmia, e os bens não seriam 

confiscados caso houvesse herdeiros, em tudo levando sempre em consideração o estatuto 

pessoal do condenado, ou seja, seu status social (SOARES, 2013, p. 178). 

As Ordenações Manuelinas e Filipinas mantiveram semelhante sistema, havendo 

algumas modificações se comparadas com as Afonsinas. Primeiro, separava a lesa-majestade 

da aleivosia, isto é, aquele crime não se caracterizava mais pela falta de fidelidade em relação 

aos amigos, pais e senhores, mas somente frente ao monarca. Existia uma especificação de que 

só se comete contra o rei ou seus familiares. Os comportamentos de desrespeito a autoridades 

subalternas, e que não tinham como alvo o monarca, migraram para outros crimes 

(HESPANHA, 1987, p. 558). 

Era considerado crime de primeira cabeça auxiliar acusados do crime de lesa-majestade 

a fugir da prisão. Neste caso, aquele que ajudava não sofreria a pena de infâmia. Já os crimes 

de segunda cabeça poderiam ter como punição o confisco dos bens, mesmo que existisse 

herdeiros (SOARES, 2013, p. 180). Por conta da importância das Ordenações Filipinas para o 
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Antigo Regime em Portugal e para suas possessões ultramarinas, tal legislação será analisada 

em tópico apartado. 

Normativos que se seguem a 1603, principalmente com a ascensão de D. José I (r. 1750-

1777), deflagram uma tendência centralizadora e, em direção contrária à especificidade que 

trazia os ordenamentos, de ampliar o alcance do crime de lesa-majestade. Primeiro, fala-se da 

carta régia de 21 de outubro de 1757, o qual incluiu no rol do referido delito qualquer 

confederação, ajuntamentos ou discursos revoltos que se colocassem contra às ordens e às leis 

do rei. Tal normativo surge como resposta ao julgamento da revolta do Porto de 23 de fevereiro 

de 1757, o que, pela Relação foi considerado crime de assuada (Ord. Fil., V, título XLV), e não 

de lesa-majestade (SOARES, 2013, p. 181).  

O delito passou a abranger os magistrados do monarca, através do Alvará de 24 de 

outubro de 1764, pelo qual se configurava crime de lesa-majestade de segunda cabeça a 

oposição armada, mesmo sem lesões físicas, de qualquer pessoa às autoridades subalternas ao 

rei, já que estes agem sob às ordens do monarca. A pena de morte natural e o confisco de bens 

seriam aplicadas nos casos de haver ferimentos, mesmo leves, e quando, mesmo sem haver 

feridos, a diligência da autoridade fosse impedida (SOARES, 2013, p. 182). 

Tem-se também o Alvará de 17 de janeiro de 1759 (SILVA, 1830, p. 646), o qual, além 

de confirmar a decisão que condenou membros da família Távora no caso do atentado contra 

D. José I (03 de setembro de 1758), também derrogou expressamente o parágrafo 15, do título 

VI (crime de lesa-majestade), do livro V das Ordenações Filipinas, mas somente no que tange 

às doações. Antes de tal decisão, os bens doados daqueles que cometiam o delito não seriam 

confiscados. Com este alvará, em todos os casos de lesa-majestade de primeira cabeça, tais bens 

passariam a ser objetos de reversão para a Coroa, inclusive no caso concreto referido, o que 

demonstra a não preocupação com a retroatividade das leis penais. 

Segundo Hespanha (1987, p. 558-559), a proposta de um código criminal de Pascoal 

José de Mello Freire dos Reis tentava se afastar de posições de legislações anteriores. Primeiro 

evitava equiparar a relação de fidelidade ao rei com a fidelidade perante qualquer outra pessoa. 

Em segundo, retirava o caráter personalista de violação à pessoa do rei, colocando o crime de 

lesa-majestade como um atentado ao próprio Estado, em que o monarca é um representante. 

Desta forma, a ofensa a qualquer autoridade estatal passava a se caracterizar como este crime. 

Nota-se que, apesar da influência iluminista de Mello Freire, sua proposta pretendia dar ainda 
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mais alcance ao crime, já que a proteção deixava de ser relativa a somente um ou poucos 

indivíduos para compreender uma grande entidade abstrata. 

2.8.3 O crime de lesa-majestade nas Ordenações Filipinas 

Como já foi referido de forma tangencial, o crime de lesa-majestade tinha previsão 

legislativa no livro V, título VI, das Ordenações Filipinas, as quais foram ratificadas em 1603 

por Filipe II (em Portugal), no período da União Ibérica. Em matéria criminal, estas Ordenações 

tiveram vigência no Brasil até o código criminal do império de 1830. Portanto, era a base 

normativa sobre lesa-majestade durante o século XVIII e a Inconfidência Mineira. Em razão 

disso, reservou-se um tópico à parte para analisar os principais pontos acerca do referido crime 

no referido diploma. 

Logo no início, as ordenações já traziam uma definição de tal crime, sendo uma “traição 

cometida contra a pessoa do Rey, ou seu Real Stado” (ALMEIDA, 1870, p. 1153). Já se percebe 

a tendência personalista do crime, em que só poderia ser objeto de proteção a pessoa do monarca 

ou o Estado. Mas, como se viu, é uma vertente que foi dando espaço para uma mais generalista, 

aumentando a abrangência de fatos e dos sujeitos passivos. Seguindo na leitura do dispositivo, 

tal definição comparava o crime à lepra, já que o traidor nunca poderá ser curado, e é uma 

doença que se repassa para os descendentes. 

Após, começavam as descrições de condutas que caracterizavam o crime de primeira 

cabeça. O primeiro parágrafo trazia situação já referida, qual seja, quando “algum tratasse a 

morte de seu Rey, ou da Rainha sua mulher, ou de algum dos seus filhos, ou filhas legítimas, 

ou a isso desse ajuda, conselho e favor” (ALMEIDA, 1870, p. 1153). Nota-se que não era 

necessária uma tentativa concreta de finalizar a vida do rei, bastando a cogitação, planos ou 

acordos, em razão do termo “tratasse”. 

Também configurava tal delito: levantar-se com castelo ou fortaleza do rei, não o 

devolvendo (§ 2); passar para o lado dos inimigos do rei em tempo de guerra (§ 3) ou dar 

conselhos a eles (§ 4); ajudar ou dar fuga aos acusados de traição (§ 6); matar de propósito 

alguém que esteja na companhia do rei (§ 7); quebrar ou derrubar uma imagem representativa 

do rei por desprezo a este (§ 8). 

No item 5, havia a previsão de que aqueles que fazem “conselho e confederação contra 

o Rey e seu Stado, ou tratasse de se levantar contra elle, ou para isso desse ajuda, conselho e 
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favor” (ALMEIDA, 1870, p. 1153). Em outras palavras, cometia o crime de lesa-majestade 

tanto quem atentasse, de forma organizada, contra a ordem estatal, ou mesmo quem só 

planejasse o fazer, assim como aqueles que auxiliavam. O objeto protegido neste caso não é 

exatamente a pessoa do rei, mas sim a preservação do Estado. 

Para os casos de levante contra o rei, o § 12 dispunha de uma “colaboração premiada” 

(pedindo-se licença pelo anacronismo), ou seja, um mecanismo para o traidor receber o perdão 

pelo crime de lesa-majestade. Aquele que fizer parte de “conselho ou confederação contra o 

Rey” poderia ser perdoado caso denuncie logo tal coligação antes que qualquer outro, e, de 

acordo com o seguinte trecho, “deve ser feita mercê (...) se elle não for o principal tratador” 

(ALMEIDA, 1870, p. 1154). Não sendo um dos líderes, o denunciante receberia outra 

recompensa além do perdão. O mesmo parágrafo afirmava que, mesmo que se demore a delatar, 

mas fazendo antes de que o rei conheça tal movimento, também seria caso de perdão, mas “sem 

haver outra mercê”. Além disso, aquele que denunciasse após as autoridades reais já terem 

conhecimento, ou que já tenham tomado as medidas para descobrir, o delator não poderia ser 

perdoado e “será havido por commettedor do crime de Lesa Magestade, sem ser relevado da 

pena”. 

Sobre este tema, Mario Sbriccoli (1974, p. 159) encara o delator como alguém que, 

apesar de fazer parte de um movimento que pretende modificar o Estado, vê-se dentro deste 

regime, isto é, reconhece a ordem a que se submete como legítima, já que pretende corrigir seus 

erros. Ele está agindo de forma a proteger o status quo. Em termos simbólicos, seria como se o 

traidor denunciante estivesse dando o primeiro passo para a redenção, próximo do sentido 

religioso da palavra. 

No § 9, constavam as punições possíveis para o crime de lesa-majestade de primeira 

cabeça, quais sejam, a pena de morte natural cruel, isto é, a retirada da vida por meio de tortura 

e em público, assim como o confisco dos bens que seriam revertidos para a coroa, mesmo que 

houvesse herdeiros. De acordo com o § 11, a morte prematura do traidor não impediria que ele 

fosse julgado e condenado. Não seria mais possível a pena corporal, mas se aplicaria a infâmia 

da sua memória e de seus descendentes, assim como o confisco dos bens. Importante lembrar 

que, apesar de não estar nas Ordenações, havia a possibilidade de a casa do condenado ser 

derrubada e o terreno salgado, com o objetivo de que nada cresça no local, o que era chamado 

de terra arrasada, como aconteceu com alguns condenados da Inconfidência Mineira. 
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O § 13 continha outras punições, quais sejam, a infâmia e a impossibilidade dos filhos 

e netos (ambos homens) do traidor receberem herança deste ou de qualquer parente, assim como 

serem beneficiários de bens doados de qualquer pessoa, seja por ato entre vivos ou por causa 

mortis. Ademais, não poderiam ser favorecidos com qualquer dignidade de cavalaria ou ofícios 

públicos. Nota-se a semelhança com o modelo romano, o qual tinha a finalidade de manter os 

descendentes do condenado em estado de indigência. Ocorre que os netos homens não seriam 

alvos dessas punições caso a pessoa condenada fosse a avó, e não o avô, já que tal parágrafo 

dispunha que a pena sobre os netos “não haverá lugar, quando as mãis commetterem a tal 

maldade, por que neste caso a pena e infamia desta Ordenação não passará dos filhos”. O § 14, 

em resumo, afirmava que as filhas poderiam herdar e receber doações de qualquer pessoa, 

menos do pai traidor. 

No § 21, havia outras possibilidades de crime de lesa-majestade de primeira cabeça. 

Para começar, falava do caso de tratativa de morte de alguns parentes do rei, quais sejam, 

ascendentes ou descendentes (não incluído aqui os filhos, os quais já estavam protegidos pelo 

§ 1), irmão ou tio. Uma segunda possibilidade de caracterização do crime era a quebra do seguro 

dado pelo rei. Através do seguro, com a finalidade de não ser preso, o acusado de um crime 

fazia a promessa de comparecer ao julgamento. A quebra seria deixar de manter tal promessa 

(HESPANHA, 2015, § 2166). Para estas hipóteses, a pena de morte natural e o confisco de bens 

se mantinham, mas não se considerava o condenado como traidor e não haveria a infâmia para 

os filhos e netos, os quais poderiam ser beneficiados com honrarias e ofícios. Ainda, se o agente 

destas condutas morresse antes de ser acusado, não se instauraria processo contra ele, 

mantendo-se sua boa memória e seus bens. 

A partir do § 22, as Ordenações falavam do crime de lesa-majestade de segunda cabeça, 

que abrangia as condutas de: a) “tirar per força de poder da Justiça o condenado per sentença 

do Rey”; b) matar, ferir ou ofender os reféns do rei, ou prestar-lhes ajuda para fugir; c) arrombar 

cadeia da corte para retirar preso condenado ou acusado confesso; d) matar ou ferir, por 

vingança, alguém preso; e) corregedor, juiz, magistrado, capitão ou qualquer outro oficial do 

rei que se recusa a deixar seu ofício quando a coroa determina um novo para o cargo. 

Para os delitos de segunda cabeça, apesar de dispor que haveria o confisco de bens, 

mesmo com o condenado possuindo herdeiros, as Ordenações não apresentavam uma punição 

corporal específica. Segundo Arno Dal Ri Júnior (2006, p. 138), esta pena estaria ao arbítrio do 
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julgador, que escolheria com base na gravidade do crime e no status social do condenado, sendo 

o degredo o castigo comumente aplicado. 

Sobre as penas, é importante lembrar que, em geral, elas não vinham delimitadas para 

cada tipo de crime como acontece atualmente no caso brasileiro, no qual há um preceito 

primário (a descrição do comportamento criminoso) e, logo após, o preceito secundário (o 

castigo previsto). No contexto das Ordenações, na maior parte dos crimes, havia a previsão da 

conduta dita criminosa, mas não necessariamente seguida da cominação da pena. Em regra, a 

escolha da punição ficava ao arbítrio do julgador (CABRAL, 2016, p. 31). Ocorre que, como 

foi apontado acima, o crime de lesa-majestade de primeira cabeça trazia expressamente o 

principal castigo, qual seja, a morte natural cruel. 

Mas, mesmo com a expressa disposição do direito positivo, durante boa parte do Antigo 

Regime, tal pena capital dificilmente era aplicada. Na verdade, em razão do poder de graça do 

príncipe e do interesse em demonstrar seu poder real, tais penas eram normalmente comutadas 

por outras menos graves, como o degredo. Mesmo assim, por questões de logística e de 

disponibilidade de recursos, muitas vezes demoravam anos para que esse banimento fosse 

executado, em razão, por exemplo, da espera de embarcações (HESPANHA, 1987, p. 502-518). 

Sobre o degredo, Arno Dal Ri Júnior (2006, p. 140) lembra que a desobediência a tal 

castigo, isto é, a saída do condenado do local para onde foi banido antes do termino da pena, 

poderia ser objeto também de outras punições, como o aumento do tempo do exílio. De acordo 

com as Ordenações Filipinas (livro V, título CXLIII), caso o banimento fosse para o Couto de 

Castro-Marim, o condenado seria transferido para as colônias da África. Se o exílio fosse neste 

local, o cumprimento passaria a ser no Brasil. Sendo para este o degredo, aumentar-se-ia a pena 

no dobro do tempo restante quando tal castigo fosse por tempo determinado. Quando fosse 

perpétuo, aplicava-se a pena de morte. 

Assim, encerra-se este capítulo após uma análise geral, mas também entrando em vários 

detalhes, sobre o crimen laesae-maiestatis do ius commune, assim como seu tratamento no 

direito português, notadamente nas Ordenações Filipinas. A seguir, serão examinadas, frente 

ao que aqui se apresentou sobre tal delito, as condutas dos condenados no caso da Inconfidência 

Mineira. Quando se tratar de acusados pelo simples silêncio, será investigado se a condenação 

destes era cabível, levando em consideração os fundamentos do crime de lesa-majestade, os 

ensinamentos da opinio communis e outras legislações que foram base do direito português.
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3  A TIPICIDADE E TIPIFICAÇÃO DO CRIME DE LESA-MAJESTADE E O 

CASO DA INCONFIDÊNCIA MINEIRA 

Após entender as principais fontes do direito português, os eventos da Inconfidência 

Mineira e detalhes sobre o crime de lesa-majestade, inclusive na legislação de Portugal, analisa-

se a tipicidade das condutas da maior parte dos inconfidentes e uma possível tipificação 

daqueles que não participaram mas silenciaram sobre o levante. Preliminarmente, é preciso 

entender a diferença de tipicidade e tipificação. O primeiro diz respeito ao perfeito encaixe da 

conduta em uma previsão normativa que descreve um crime. Já o segundo diz respeito a uma 

criminalização, por quem tem competência de criar normas jurídicas, de determinados 

comportamentos, isto é, uma nova descrição criminosa. 

Ocorre que não havia no período a preocupação de se fazer a análise da tipicidade como 

se entende hoje. Não era necessária uma perfeita conformidade do fato com o tipo penal, já que, 

à época, também não se tinha a preocupação de criar tipos penais de forma taxativa e precisa, 

descrevendo em detalhes a conduta considerada delituosa. Nos casos que a lei formal não 

trouxesse a descrição certa do crime, era possível buscar outras fontes, inclusive não formais, 

como a doutrina.  

Nestes casos, a tipicidade quase se confundia com a tipificação. Quando um julgador de 

Portugal dos setecentos insere num tipo penal já existente uma conduta que lá não se 

encontrava, inovando a ordem jurídica, ocorrerá uma tipificação. Se achasse justo e necessário 

que uma conduta fosse considerada crime, ele tipificava tal comportamento. Nota-se, portanto, 

que não se entendia os tipos penais como se faz hoje. Não eram objetos de um estudo analítico. 

Saber quem poderia tipificar e quem analisaria a tipicidade poderia ficar nas mãos da mesma 

pessoa, enquanto que no ordenamento jurídico brasileiro atual, a tipificação fica nas mãos do 

legislador e a tipicidade seria trabalho para os juízes. Desta forma, neste capítulo pode acontecer 

de as duas expressões serem utilizadas como sinônimos, combinando seus significados. Deve-

se entender como uma remodelação de um tipo para abarcar outras condutas. 

Neste capítulo, além de entender a condenação e a referida tipificação/tipicidade, faz-se 

necessário analisar com mais detalhes o perdão e a clemência real dadas aos inconfidentes, 

assim como a questão da existência de um princípio da legalidade à época, o tratamento do 

direito subsidiário português, e investigar se o silêncio de quem sabe de uma traição, mesmo 

sem dela participar, configura o crime de lesa-majestade. 
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3.1 As devassas relativas à Inconfidência Mineira 

Como foi dito em capítulo anterior, a Inconfidência Mineira foi alvo de investigação e 

processo tanto em Minas Gerais, como no Rio de Janeiro. Ao saber do movimento e receber a 

notícia de Joaquim Silvério dos Reis, o vice-rei, Luis de Vasconcelos e Sousa, em 07 de maio 

de 1789 mandou instaurar o procedimento oficial chamado de devassa para averiguar os crimes 

cometidos, nomeando como juiz o desembargador José Pedro Machado Torres, e o ouvidor 

Marcelino Pereira Cleto para auxiliar como secretário (MAXWELL, 2001, p. 177). Como parte 

dos envolvidos estavam em Vila Rica, as autoridades responsáveis por esta devassa foram 

enviadas até a vila. 

Receoso de que fossem descobertos seus acordos com alguns inconfidentes, 

notadamente João Rodrigues de Macedo, o Visconde de Barbacena também instaurou, em 11 

de junho de 1789, uma devassa em Minas Gerais, nomeando como juiz o ouvidor Araujo 

Saldanha, e como auxiliar escrivão, o ouvidor José César Caetano Manitti. O propósito de 

Barbacena era justamente que se fizesse com rapidez as investigações e inquirições antes 

mesmo que aqueles juízes nomeados pelo vice-rei chegassem em Vila Rica, de forma a 

manipular as declarações (MAXWELL, 2001, p. 181-182). 

A existência paralela de duas devassas, com autoridades diferentes presidindo, inclusive 

com pautas diversas, acabou gerando algum conflito. Os juízes do vice-rei não tinham acesso 

aos autos ou aos depoimentos. Além disso, Barbacena impunha dificuldades para as 

investigações. Ele teria dado tarefas a alguns envolvidos ainda livres de forma a impedir que 

fossem interrogados na devassa do Rio, como é o caso de Inácio Correia Pamplona. Alguns 

registros de depoimentos teriam sido tirados da devassa de Minas Gerais, além de ter havido 

orientações aos presos por parte dos juízes de Barbacena para que não mencionassem o nome 

de João Rodrigues de Macedo (MAXWELL, 2001, p. 185-187). 

Ambas as devassas acabaram não sendo concluídas. O Visconde de Barbacena teria 

suspenso a de Minas Gerais em 23 de julho de 1789 e enviado cópia dos autos, em fevereiro de 

1790, para o secretário do ultramar Martinho de Melo e Castro. Tal fato forçou o vice-rei a 

também encerrar sua devassa e enviá-la para Lisboa. As duas correspondências endereçadas ao 

secretário junto com as respectivas devassas tinham um tom ofensivo em relação uma a outra. 

Barbacena acusava os juízes do vice-rei de não terem atuado com efetividade, enquanto 
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Vasconcelos e Sousa afirmava que a devassa de Minas Gerais estava eivada de desrespeito à lei 

(MAXWELL, 2001, p. 190-191). 

Martinho de Melo e Castro, após tomar conhecimento da Inconfidência Mineira e das 

devassas, passou alguns meses para decidir o que fazer. Ele teria percebido que as orientações 

que deu ao Visconde de Barbacena quando este foi enviado para Minas Gerais teriam sido 

motivos para o levante, e uma análise detida do movimento também poderia chegar à mesma 

conclusão (MAXWELL, 2001, p. 207). Assim, para resolver o conflito que havia entre as 

devassas do vice-rei e o do governador da capitania Minas Gerais, Melo e Castro instaurou uma 

terceira devassa, o qual incluiria os registros daquelas anteriores. Instituiu-se um tribunal ad 

hoc, ou seja, uma junta julgadora temporária chamada de Tribunal de Alçada para decidir aquele 

caso concreto, da qual foi presidente Sebastião Xavier de Vasconcelos Coutinho, 

desembargador chanceler do Tribunal da Relação do Rio de Janeiro. Havia magistrados 

auxiliares vindos da Casa de Suplicação de Lisboa, quais sejam, Antonio Gomes Ribeiro e 

Antonio Diniz da Cruz e Silva.  

Através da carta régia de 17 de julho de 1790, o presidente relator teria poderes para 

corrigir e anular atos das devassas anteriores, além de ter competência para fazer a inquirição, 

passando por cima de qualquer outra. Ademais, qualquer decisão sobre os réus clérigos deveria 

ser tomada em segredo, e o acordão sobre eles teria que ser enviado para a Rainha, para então 

decidir de forma definitiva (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, 2016, v. 7, 

p. 116-119). Este trabalho não se aterá no concernente a estes réus, já que seu tratamento 

jurídico é bastante diferenciado, não sendo o objetivo desta dissertação. 

Falou-se em devassa, e já se adiantou uma base do que seria. Mas é interessante adentrar 

um pouco mais no que significa tal termo, para fins de melhor entender o evento histórico. 

Segundo Joaquim José Caetano Pereira e Sousa (1820, p. 19), o processo criminal se iniciava a 

partir da tomada de conhecimento de um crime, seja por uma querela, denúncia ou pela devassa. 

A primeira tratava-se da apresentação da causa em todos os seus detalhes pelo ofendido, o qual 

deveria fazer prova perante o juiz (HESPANHA, 2015, § 2158). A segunda era a notícia, por 

terceiros não interessados, de crimes públicos, isto é, delitos que teriam o condão de ofender a 

“república” (SOUSA, 1820, p. 18).  

Tanto na querela, quanto na denúncia, tratando-se de “casos de devassa” (Ord. Fil., I, 

LXV, 31), o juiz que tomasse conhecimento e fosse competente iria instaurar uma inquirição, 
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investigação e processo, chamado de devassa, para apurar a existência e a culpa sobre aquele 

crime. Os casos de devassa eram: mortes, forças de mulheres, fogos postos, fugida de presos, 

quebrantamento de cadeia, moeda falsa, resistência, ofensa de Justiça, cárcere privado, furto de 

valia de marco de prata, roubo em estrada ou campo, arrancamento de arma em igreja ou 

procissão, ferimentos feitos de noite, ferimentos no rosto ou mutilação de membro, ou ferimento 

através de bestas, espingardas, arcabuz. Ocorre que as devassas para tais casos não possuem 

necessidade da querela ou denúncia, podendo o magistrado instaurar o processo de ofício, ou 

seja, por sua própria iniciativa, sem precisar ser provocado (HESPANHA, 2015, § 2141). 

A devassa, instituto que tem sua origem no direito canônico, sendo ignorado pelo direito 

romano (HESPANHA, 2015, § 2157), e que tinha previsão no livro I das Ordenações Filipinas, 

pode ser definida como um procedimento de investigação e perquirição da existência de um 

crime e do seu culpado, que poderia ser iniciada ex officio pelo magistrado (LEITÃO, 1736, p. 

223) e por ele mesmo dirigido, o qual também buscaria as provas. O procedimento previa a 

participação de uma quantidade mínima de testemunhas, que variava de acordo com o caso. 

As devassas podiam ser gerais ou especiais. As primeiras tinham como propósito a 

descobertas de crimes que ainda não se tinha qualquer conhecimento ou indício, ou seja, 

buscavam passar um pente fino em determinadas situações para verificar se houve alguma 

irregularidade. As devassas gerais, em regra, eram proibidas pelas Ordenações Filipinas (I, 

LXV, 31) por terem o condão de trazer algum medo e alvoroço na população, o que iria de 

encontro com o propósito de controle social e demonstração de temperança e moderação do 

poder real. 

Ocorre que tais devassas gerais tinham aplicação legítima em determinadas situações 

relativas à correição e fiscalização da atuação das autoridades públicas. Por exemplo, os 

corregedores, anualmente, deveriam instaurar uma devassa para averiguar as atividades de 

juízes ordinários, escrivães, meirinhos e outros oficiais (Ord. Fil. I, LVIII, 31). Ainda, os juízes 

de cidades e vilas, ao tomarem posse pela primeira vez neste cargo, deveriam instaurar uma 

devassa para analisar se houve alguma irregularidade na atuação de seus antecessores (Ord. Fil. 

I, LXV, 39). 

As devassas especiais, também chamadas de particulares, seriam instauradas para 

perquirir a culpa em caso de crimes que se sabe ter acontecido, ou que tenham algum indício. 

Assim, não ocorreriam periodicamente como as gerais, mas somente quando houvesse o 
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conhecimento dos delitos que fossem casos de devassa delineados acima (SOUSA, 1820, p. 20-

25). Neste sentido, Mateus Homem Leitão (1736, p. 222) afirma que a devassa especial “solum 

formantur, quando ad notitiam judicis pervenit fuisse commissa crimina illa, super quibus 

tenetur inquirere, quando contingunt”. Desta forma, as devassas gerais se prestavam para 

descobrir a existência de crimes, isto é, tratava de crimes incertos de pessoas determinadas, 

enquanto que as especiais buscavam conhecer a autoria incerta de crimes já conhecidos. 

Nota-se que o crime de lesa-majestade, aquele de que foram acusados os inconfidentes, 

não estava expressamente na lista de casos de devassa das Ordenações Filipinas. Todavia, a 

persecução de tal crime já tinha de ser instaurada de ofício desde a lei de 1355 de Afonso IV 

(RODRIGUES, 1971, p. 481). Além disso, se o legislador português deixou a inquirição de 

ofício para os crimes mais graves que possam haver, com mais fundamento deveria ser aplicado 

ao crime de lesa-majestade. 

As devassas especiais tinham que se iniciar no prazo de oito dias contados do 

cometimento do delito, devendo encerrar-se em trinta dias. No caso da Inconfidência Mineira 

não se respeitou tal prazo, já que as devassas tiveram início em 1789 e 1790, e só foram 

encerradas com a prolação do acordão condenatório em abril de 1792. Tal inobservância, assim 

como o estabelecimento de um tribunal ad hoc, parecem atestar a excepcionalidade de 

tratamento que se dá ao referido crime, em razão da sua gravidade. Jorge de Cabedo (1684, p. 

64) lembra que as devassas especiais não estariam limitadas à lista de casos previstos nas 

Ordenações quando a determinação para a instauração originasse de ordem real, o que acabou 

sendo o caso da terceira devassa da Inconfidência Mineira, sendo instituído o Tribunal de 

Alçada pela carta régia de 17 de julho de 1790. 

3.2 A tipicidade do crime de lesa-majestade no caso da Inconfidência Mineira e o 

acordão condenatório 

É importante, neste ponto, fazer um paralelo entre os fatos da Inconfidência Mineira e 

o estudo do crime de lesa-majestade, ou seja, apontar como o referido movimento se encaixa 

nas classificações e tipificações da laesae maiestatis delineadas no capítulo anterior. Para 

iniciar, far-se-á rapidamente um resumo do que foi a conjuração. Ela foi uma organização e 

tratativas secretas entre habitantes de Minas Gerais, incluindo comerciantes, militares, juristas 

e autoridades públicas. Os planos eram tornar Minas Gerais, São Paulo e o Rio de Janeiro 

independentes do império português através de um inesperado enfrentamento armado, pegando 
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de surpresa as autoridades reais, também tendo o propósito de matar o governador de Minas 

Gerais. A pretensão era criar uma nova república, com sua própria constituição e leis, livrando-

se das amarras comerciais e financeiras que Portugal impunha. 

Como as condutas dos inconfidentes mineiros estão intimamente relacionadas com uma 

perspectiva política, discordando de medidas tomadas pela monarquia portuguesa, percebe-se 

de imediato que se tratou de crime de lesa-majestade humana, pois relaciona-se diretamente a 

problemas de cunho temporal, e somente de forma indireta sobre problemas de religião. No 

caso, a ordem estatal e o poder do monarca que estavam em jogo. Utilizando-se das Ordenações 

Filipinas, o termo “crime de Lesa Magestade” (Ord. Fil., V, VI) diz respeito ao aspecto secular 

do delito, enquanto a lesa-majestade divina corresponderia aos títulos I ao V, do Livro V das 

referidas ordenações, quais sejam, crimes de heresia e apostasia, negação e blasfêmia relativos 

a Deus ou seus santos, feitiçaria, entre outros. 

Como foi dito em capítulo anterior, o crime de lesa-majestade humana era dividido em 

duas espécies, a de primeira cabeça e a de segunda cabeça. Aquela tratava de ameaças diretas 

ao príncipe ou à república, enquanto a segunda enquadraria outros casos menos graves, como 

aqueles que afetam outras autoridades públicas. A conjuração de Vila Rica se encaixava na 

primeira cabeça, já que tinha por finalidade principal atacar autoridade real, assim como ofendia 

a unidade do império português, atingindo o monarca e também a ordem estatal, apesar de 

também ameaçar a autoridade e a vida de representantes da rainha, como o Visconde de 

Barbacena. 

A tipicidade da maioria das condutas dos que estavam diretamente envolvidos com a 

Inconfidência Mineira, além de ser caso de primeira cabeça, insere-se no item 5 do título VI, 

do Livro V, das Ordenações Filipinas, o qual dispõe que configura o crime de lesa-majestade 

quando se fizer “conselho e confederação contra o Rey e seu Stado, ou tratasse de se levantar 

contra elle, ou, para isso desse ajuda, conselho e favor”. Nota-se, pelo relato da conjuração de 

Vila Rica, que haviam sim uma reunião de pessoas que, secretamente, tratavam sobre um 

enfrentamento ao rei e rompimento com a metrópole, o que condiz com a previsão normativa 

acima. Ainda, mesmo não havendo qualquer ação concreta na Inconfidência, mas somente o 

planejamento, tal fato também configura o crime na modalidade de tratar “de se levantar contra 

elle”, inferindo-se que, para a consumação do delito, bastaria que ocorresse um ajuste entre os 

envolvidos de eventualmente se levantar contra o monarca. 
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No que tange às espécies fáticas do crime de lesa-majestade delineadas no capítulo 

anterior, quais sejam, a rebellio, seditio e proditio, indaga-se em qual delas a Inconfidência 

Mineira poderia se inserir. Para lembrar, a rebellio se trata não de uma desobediência simples 

às ordens do rei, mas qualificada, no sentido de pretender mudar, através de ações individuais, 

diretrizes políticas específicas do Estado. Já a seditio seria uma forma mais grave de 

desobediência, mais ainda que a rebellio, pois pretende, de forma organizada e através de um 

conjunto de pessoas, mudar o próprio regime político e estrutura do Estado, isto é, possui uma 

finalidade mais radical. Perante tais definições, a Inconfidência Mineira se ajusta melhor no 

conceito de seditio, já que se referia a um movimento de várias pessoas que se organizaram e 

se ajustaram para romper ligações com Portugal, mudando o regime político de Minas Gerais, 

São Paulo e Rio de Janeiro, ao mesmo tempo que se tornando independente da metrópole.  

O movimento de Vila Rica também se caracterizou por ser organizado por pessoas e 

autoridades públicas que se diziam fieis à coroa portuguesa, mas que, secretamente, planejavam 

se separar de Portugal, assassinar algumas de suas autoridades e, se fosse preciso, manter guerra 

contra a metrópole. Nota-se que se configuram os pontos principais da proditio, quais sejam, a 

dissimulação e a quebra de confiança em relação ao monarca. O poema de Cecília Meireles, em 

Romanceiro da Inconfidência, romance XXIV, ilustra a clandestinidade do movimento 

(MEIRELES, 2012, posição 1244): “Atrás de portas fechadas, à luz de velas acesas, entre sigilo 

e espionagem, acontece a Inconfidência”. 

 Lembra-se que tal modalidade de lesa-majestade se divide em conspiração e 

conjuração, sendo a primeira uma reunião tácita de traidores, sem um acordo e ajustes formais 

entre eles, enquanto que na conjuração há esse acordo e juramento entre os envolvidos. Este foi 

o caso da Inconfidência Mineira, já que eles, por muito tempo, se reuniam e acordaram 

expressamente em realizar o levante. 

A tipicidade como crime de lesa-majestade de primeira cabeça foi confirmada pelo 

acordão do Tribunal de Alçada, de autoria de Sebastião Xavier de Vasconcelos Coutinho, em 

18 de abril de 1792, o qual foi lido no Tribunal da Relação do Rio de Janeiro, na presença dos 

condenados que ainda estavam vivos. Claudio Manuel da Costa, o rico advogado e poeta, 

morreu no cárcere sob circunstâncias controversas, havendo relatos de que ele teria se enforcado 

e outros de que ele teria sido assassinado (MAXWELL, 2001, p. 183). 
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O acordão da devassa, que tinha vinte e quatro réus, trouxe um relatório detalhado do 

que teria sido a Inconfidência Mineira, mas que não se coaduna exatamente em todos os 

aspectos com o que se sabe atualmente do que foi o movimento. Por exemplo, a decisão coloca 

Joaquim José da Silva Xavier como o principal líder e o primeiro a falar sobre um levante contra 

a monarquia portuguesa (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, 2016, v. 7, p. 

199 et seq.).  

Ocorre que, como foi descrito anteriormente, apesar de Tiradentes ter sido um dos 

grandes nomes da Inconfidência, já que era o principal propagandista, não teria sido ele o 

primeiro a falar de independência, mas sim os estudantes em Coimbra e Montpellier. 

Provavelmente, tal conclusão de Vasconcelos Coutinho se deu justamente porque Tiradentes, 

em seu depoimento para o juiz da devassa do Rio de Janeiro, José Pedro Machado Coelho 

Torres, tomou para si toda a responsabilidade de líder e idealizador da sedição (ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, 2016, v. 5, p. 32). 

O acordão apresentava o movimento como uma rebelião secreta, e em outros momentos 

como conjuração, o que acaba demonstrando a confusão de termos que havia na época, não 

existindo uma específica preocupação em categorizar o crime de lesa-majestade. Ainda, 

reconhecia que houve, nos conventículos realizados na casa de Francisco de Paula Freire de 

Andrade, um acordo entre os envolvidos de realizar o levante no momento da derrama 

(ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, 2016, v. 7, p. 203), o que caracteriza 

a lesa-majestade tanto em seditio como em proditio. 

Vasconcelos Coutinho, em sua decisão, trouxe primeiramente uma lista das condutas 

daqueles que acreditava serem os chefes da conjuração. Condenou Tiradentes pelo crime de 

lesa-majestade por ter sido um dos cabeças e ter idealizado a sedição, assim como ter se 

incumbido de decapitar Visconde de Barbacena, e por ter feito propaganda do levante de modo 

ostensivo, recrutando pessoas para apoiar e participar da independência, tanto em Minas Gerais, 

como no Rio de Janeiro. Inclusive, o acordão encarou a ida de Silva Xavier para a capital da 

colônia brasileira como uma viagem com o fim de aliciamento de pessoas para traírem a rainha 

(ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, 2016, v. 7, p. 206), diferente do que a 

historiografia de Kenneth Maxwell ensina. 

José Alvares Maciel foi condenado por ser também um dos líderes da inconfidência, já 

que teria sido o primeiro a tratar com Tiradentes, e por ter se incumbido de também persuadir 
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outros mineiros para entrar no levante, assim como se encarregou de gerir manufaturas e 

fábricas do novo Estado. Já Francisco de Paula Freire de Andrade foi condenado por ter sido 

também um dos primeiros a participar e planejar o levante, além de ceder sua residência para 

reuniões dos inconfidentes e se dispor a liderar a tropa de Dragões para não interferir ou mesmo 

apoiar a revolta e a morte de Barbacena.  

Inácio de Alvarenga Peixoto também foi condenado por ser um dos líderes e o mais 

persistente de todos, e também por ter se comprometido a captar pessoas para o levante em 

Campanha do Rio Verde. Outro considerado chefe foi Domingos de Abreu Vieira, condenado 

por ter prometido o fornecimento de pólvora e por se dispor a levar Barbacena para a Bahia, de 

onde seria exilado, sendo, então, contra a morte do governador. A lista dos cabeças da 

Inconfidência termina com Cláudio Manuel da Costa que, segundo o acordão, teve voz no que 

tange à forma da bandeira, por exemplo. 

Em seguida, o acordão passa a listar aqueles que não considerava líderes, mas que 

prometeram ajuda e foram considerados traidores. Entre eles, destaca-se Carlos Correia de 

Toledo, condenado por ter convidado outras pessoas ao levante e se disposto a combater tropas 

que viessem lutar contra a revolta, e Tomás Antonio Gonzaga, que não foi considerado um dos 

líderes do movimento, mas sim alguém que ajudaria a pressionar o intendente da Casa de 

Fundição a realizar a derrama. 

Há referência também àqueles que sabiam do levante e não necessariamente 

participaram, mas que também não denunciaram para as autoridades. Tal lista já foi antecipada 

neste trabalho, mas relembra-se aqui. Segundo o acordão, Domingos Vidal de Barbosa Laje 

teria tomado conhecimento através de Francisco Antonio de Oliveira Lopes. José de Resende 

Costa, pai e filho, sabiam da existência da conjuração pois Carlos Correia de Toledo e Luís Vaz 

de Toledo os tinham informado, tanto que, segundo o acordão, Resende Costa pai teria decidido 

não enviar seu filho para estudar no exterior justamente por conta da promessa dos 

inconfidentes que, em Vila Rica, quando da independência, seria instalada uma universidade. 

João Rodrigues da Costa era outro que sabia do movimento, o qual lhe foi informado 

por Tiradentes, por duas vezes, explicando alguns detalhes da Inconfidência. Sua defesa teve 

como base sua rusticidade, por ser homem simples, que não sabia da sua obrigação de delatar. 

Ainda, este condenado teria repassado a informação para João Dias da Mota, o qual alega ter 
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noticiado às autoridades, qual seja, Inácio Correia Pamplona, mas somente quando acreditava 

que a sedição já tinha sido descoberta pelo Visconde de Barbacena.  

Desta forma, não poderia ser agraciado pelo item 12 do título VI, livro V das Ordenações 

Filipinas, já que teria supostamente denunciado fora do tempo. Ocorre que, ao tempo da 

delação, o governador ainda não tinha conhecimento. Assim, a interpretação de Vasconcelos 

Coutinho acerca do dispositivo é de que não se leva em consideração as condições objetivas, 

ou seja, do fato de o governador já saber ou não da traição, mas sim condições subjetivas, isto 

é, de que o denunciante acreditava que a traição já tinha sido descoberta. Além disso, não ficou 

provada tal denúncia a Pamplona, pois não havia nenhum registro físico. 

Vicente Vieira da Mota, que apesar de se ter aqui demonstrado que participou e 

contribuiu com a sedição, foi considerado como quem somente sabia, mas que manteve o 

silêncio, deixando de delatar. O acordão atesta que ele teria sido convidado para participar do 

movimento por Tiradentes. Para Vasconcelos Coutinho, Vieira da Mota deveria ter delatado, 

pois não seria possível que ele fizesse pouco caso, já que conhecia a personalidade de Silva 

Xavier e, ao mesmo tempo, conhecia os planos de independência que eram graves demais para 

manter para si. Por fim, daqueles que o acordão considera que ficaram em silêncio, fala-se de 

José Aires Gomes, o qual também teve conhecimento a partir de Tiradentes. 

O acordão dispõe expressamente que o silêncio proposital e a falta de denúncia criam 

uma presunção de que o indivíduo é apoiador da sublevação. Além disso, mesmo que aqueles 

que não delataram considerassem o movimento como inócuo, ou seja, que não seria capaz de 

chegar ao seu objetivo, Vasconcelos Coutinho entende que não cabe a eles avaliar o risco 

trazido por qualquer traição, e devem mesmo assim denunciar. Ademais, a falta de denúncia, 

por mais que não tenha o propósito direto de ajudar os traidores, é considerado forte evidência 

da falta de fidelidade, o que, por si só, caracteriza a lesa-majestade (ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, 2016, v. 7, p. 233-235).  

Não se faz menção no acordão de qualquer disposição normativa, nem mesmo das 

Ordenações, falando-se somente em lesa-majestade de primeira cabeça. Da mesma forma, não 

há referência a nenhum jurista ou decisão anterior que trate do tema. Assim, não há expresso 

nenhum suporte ao entendimento utilizado no acordão, caracterizando provavelmente a 

desnecessidade de se fazer isso à época, visto à gravidade das condutas e uma clara 

caracterização como crime e ofensa à coroa. Nota-se também que o acordão trata a cogitação e 
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o mero planejamento como crime, não necessitando de ações concretas de enfrentamento contra 

o rei ou o Estado, o que se coaduna com as disposições das Ordenações assim como com o 

entendimento doutrinário (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, 2016, v. 7, 

p. 232). 

Ao fim, o acordão, de maneira dispositiva, condena a maior parte dos réus, inocentando 

alguns poucos, e deixando de fora os réus clérigos, já que a carta régia de 17 de julho de 1790 

determinava que o julgamento destes fosse feito em decisão separada e secreta. Foram 

condenados à morte natural, confisco de bens e infâmia própria e também dos filhos e netos: 

Silva Xavier, Freire de Andrade, Álvares Maciel, Alvarenga Peixoto, Domingos de Abreu 

Vieira, Francisco Antonio de Oliveira Lopes, Luís Vaz de Toledo, Salvador Carvalho do 

Amaral Gurgel, José Resende da Costa pai e filho, e Domingos Vidal Barbosa Laje. Os oito 

primeiros também teriam suas residências arrasadas e salgadas. Claudio Manuel da Costa, o 

qual morreu durante as devassas, foi condenado ao confisco de bens e à infâmia que se estendia 

aos seus filhos e netos. 

A pena de degredo também foi aplicada. A condenação para o banimento para toda a 

vida, além de confisco de metade dos bens, recaiu sobre Tomás Antonio Gonzaga, Vicente 

Vieira da Mota, José Aires Gomes, João da Costa Rodrigues, Antonio de Oliveira Lopes e 

Vitoriano Gonçalves Veloso. Este ainda foi condenado a açoites e a dar três voltas em torno da 

forca. Ao degredo de dez anos e confisco de um terço dos bens, foi condenado João Dias da 

Mota. Fernando José Ribeiro foi condenado ao degredo de dez anos e a pagar duzentos mil réis 

para o Tribunal da Relação do Rio de Janeiro. José Martins Borges foi condenado a açoites e a 

dez anos de galés. 

Francisco José de Melo e Manuel Joaquim de Sá Pinto do Rego Fortes, falecidos durante 

as devassas, foram considerados sem culpa. João Francisco das Chagas, o escravo Alexandre, 

Manuel José de Miranda, Domingos Fernandes, Manuel da Costa Capanema e Faustino Soares 

Araújo foram absolvidos. O acordão parece dizer que estes dois últimos foram inocentados por 

ter sido o tempo de cárcere o bastante para servir como pena. Quanto aos outros, não houve 

provas suficientes. 

3.3 A clemência real e a graça do príncipe 

Ocorre que, desde 15 de outubro de 1790, a rainha D. Maria I já tinha traçado limites 

para as punições aos inconfidentes. Apesar de dar margem de manobra para a investigação 
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durante a devassa, a rainha não deixou a mesma liberdade para a aplicação da pena. A carta 

dividia os condenados em quatro grupos: a) os réus eclesiásticos; b) aqueles que eram chefes e 

divulgavam abertamente, sem receio, a sedição; c) os outros líderes que não fizeram propaganda 

ostensiva; e d) os outros acusados que não participaram mas sabiam da conjuração e não 

denunciaram a tempo.  

Sobre o primeiro grupo, a rainha reforçava sua carta anterior, afirmando que eles 

deveriam ser julgados pelo Tribunal de Alçada, mas a sentença deveria ser enviada junto com 

os clérigos para Lisboa, momento em que D. Maria I decidiria o que melhor lhe aprouvesse. 

Quanto ao segundo grupo, eles não fariam mercê da graça real, devendo ser punidos com a pena 

de morte. Os acusados do terceiro grupo se beneficiariam da clemência da rainha, sendo suas 

penas de morte comutadas em degredo por toda a vida. Os incluídos no quarto grupo deveriam 

ser condenados também ao degredo, pelo tempo que a Alçada achasse adequado. 

Provavelmente, os juízes do Tribunal de Alçada tiveram acesso a esta carta régia antes 

mesmo de iniciarem as suas próprias investigações (MAXWELL, 2001, p. 215). Desta forma, 

ao redigir o acordão, Vasconcelos Coutinho já sabia os castigos a serem aplicados. Portanto, se 

narrasse no acordão que alguém tenha sido chefe e propagandista, necessariamente deveria ser 

condenado à morte natural. Muito em razão da sua própria confissão descrita anteriormente, 

Tiradentes acabou sendo o único que se inseriu no segundo grupo, não recebendo qualquer 

perdão. Todos os outros condenados à pena capital tiveram este castigo comutado em degredo. 

Desta forma, ao descrever a Inconfidência Mineira no acordão, Vasconcelos Coutinho já sabia 

quem seria condenado à morte e quem receberia a graça da rainha. O magistrado não pôde 

exercer seu arbítrio ao aplicar a pena.  

Pode-se identificar pelo menos um motivo pelo qual o referido chanceler do Tribunal 

da Relação do Rio de Janeiro e presidente do Tribunal de Alçada colocou no acordão a pena de 

morte para a maior parte dos inconfidentes, mesmo sabendo do perdão real. Ao aplicar a pena 

mais grave e prevista pelas Ordenações para o caso, e depois anunciar a clemência da Coroa, 

demonstrava-se uma preocupação em deixar clara a benevolência da rainha, no sentido que 

António Manuel Hespanha (1987, p. 525) utiliza para a época da monarquia corporativa, qual 

seja, o monarca se mostrava como um “justiceiro” ou como uma figura paterna, aplicando a 

pena, mas também sabendo perdoar e impedir os excessos. 
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 Poderia a rainha se imiscuir nas atribuições do Tribunal de Alçada, fazendo a 

comutação das penas? A resposta parece ser óbvia que sim. A investigação não se pode parar 

só por ser óbvio. Então, quais os fundamentos para tanto? A rainha fez uso de um atributo 

próprio dos monarcas e do papa, qual seja, a graça. 

A graça era um “poder extraordinário” (HESPANHA, 2006, p. 106) dos reis e do papa, 

com a qual o príncipe poderia passar por cima ou modificar o direito positivo (leis, costumes, 

doutrina), no geral ou em especificidades, e aplicar sua vontade, criando-se um novo direito. 

Tal poder seria o “critério último de normação” (HESPANHA, 2006, p. 105). O rei seria a 

autoridade máxima no que tange a dizer o que é o Direito. Nota-se uma ligação deste 

entendimento com aquilo que se falou anteriormente sobre maiestas, a qual possui alguns 

elementos, dentre eles a summa e a legibus soluta. A graça estava fundamentada no 

espelhamento do plano temporal com a ordem divina das coisas, em que Deus tem o poder 

máximo em toda a existência, enquanto o rei seria a maior autoridade no plano terreno. O rei é 

o máximo representante de Deus para assuntos temporais, recebendo deste os poderes para 

tanto.  

Percebe-se que a graça do príncipe não está somente relacionada ao perdão de crimes, 

mas sim com qualquer benesse que o monarca pretenda dar, sendo a base para doações, por 

exemplo. Em La economía de la gracia, António Manuel Hespanha (1993, p. 161 et seq.) ensina 

que a relação de poder entre o monarca e o súditos possui características econômicas, já que 

haveria uma administração de recursos simbólicos. Enquanto os que estão em estado de sujeição 

à coroa têm o dever de obedecer e amar seu soberano, em troca, este deve dar àqueles proteção 

e condições materiais de vida. Quanto mais o monarca dá ao súdito, mais este se vê em uma 

dívida simbólica com aquele. Seria como se o súdito sempre vivesse de favor do monarca. Neste 

tipo de relação, nota-se que não há uma saída (HESPANHA, 1993, p. 168). 

Com a graça, o príncipe pode criar o Direito através de normas inéditas, assim como 

alterar, revogar ou tornar sem efeito, para casos específicos, normas já existentes (HESPANHA, 

2006, p. 106). A partir disso, poderia modificar privilégios de pessoas, assim como situações 

jurídicas. Como exemplo, poderia dar sua misericórdia e clemência, reformando decisões de 

seus magistrados, determinando punições específicas, comutação das penas ou mesmo 

realizando o perdão real (PEGAS, 1684, p. 2). Como a jurisdição, que era o poder de dizer o 

direito no plano abstrato e no concreto, era de titularidade do príncipe, quando fosse delegada 

aos tribunais, aquele poderia alterar as decisões destes órgãos (CABRAL, 2017, p. 52). O 
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monarca teria um poder quase ilimitado, podendo reconfigurar situações temporais de acordo 

com a sua vontade. Hespanha (2006, p. 105) chama isso de “flexibilidade do direito” a partir 

da graça do príncipe. 

Ocorre que tal poder não deveria ser arbitrário, devendo seguir o critério básico da 

justiça. Haviam subcritérios, quais sejam: a) a graça não poderia ser dada sem haver uma 

contrapartida, ou seja, aqueles beneficiados já deveriam ter créditos simbólicos com o monarca, 

ou seja, mereciam altos benefícios aqueles que mais contribuíam com a coroa (HESPANHA, 

1993, p. 166; 170-171); b) provavelmente em consequência do primeiro critério, a benesse 

concedida deveria estar de acordo com o estatuto pessoal do beneficiado; c) o rei deveria 

escolher o momento certo para agraciar o súdito, de maneira a maximizar as vantagens que se 

pretendia obter, tanto para o próprio monarca, quanto para aquele que estava se beneficiando; 

d) seria preciso avaliar os recursos da coroa antes de conceder benefícios, pois havia risco de 

“dilapidar” o tesouro do Estado (HESPANHA, 1993, p. 166-167). 

O rei tinha a obrigação de conceder a graça quando a justiça se fazia necessária 

(ARAUJO, 1627, p. 14). Deixar de dar a graça a quem merecia era escapar à justiça, sendo o 

rei injusto. Em contrapartida, também era injusto conceder benesses de forma exagerada, assim 

como punir excessivamente, fugindo do critério de justiça e equidade que se espera da figura 

paterna que é o rei. A graça então não daria margem para o monarca tomar atitudes injustas. 

Qualquer ato que causasse prejuízo a terceiros deveria ser compensado (HESPANHA, 2006, p. 

107). Segundo Domingos Antunes Portugal (1699, p. 102), “verum est dicere, quod Principis 

proprium est donare (...) proprium officium est liberalitatem exercere, & donare”, o que 

significa que fazer concessões, dar benefícios e doações é uma função própria do príncipe, isto 

é, faz parte dos seus deveres como monarca. 

Como a maior parte dos inconfidentes eram pessoas abastadas, intelectuais e/ou 

autoridades públicas, provavelmente tinham méritos para receber a benevolência da rainha por 

terem servido à coroa de forma satisfatória. Além disso, as famílias das quais eram provenientes 

e seus antepassados também seriam motivos para um tratamento real mais clemente 

(HESPANHA, 1993, p. 176). A título de exemplo, Antonio Tomás Gonzaga, além de ouvidor, 

era filho de um magistrado do Tribunal da Relação da Bahia, pessoa próxima do Marquês de 

Pombal. Já o tenente-coronel Francisco de Paula Freire de Andrade era de uma família de 

nobres. Era filho ilegítimo de José António Freire de Andrade e sobrinho de Gomes Freire de 

Andrade (MAXWELL, 2001, p. 124), ambos que foram Conde de Bobadela. Além disso, o 
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primeiro já tinha sido governador de Minas Gerais, e o segundo foi governador do Rio de 

Janeiro.  

3.4 Fundamentos para tipicidade do silêncio infiel 

Diante da hipótese de condenação de pessoas que somente sabiam da Inconfidência 

Mineira, mas dela não participaram e também não denunciaram, e perante a falta, no acordão 

condenatório, de fundamentação expressa em fontes do Direito ou de literatura jurídica da época 

(não negando que possam estar implícitas), utilizando-se fórmulas genéricas para demonstrar a 

gravidade da conduta destes condenados, resta saber qual o suporte jurídico que as fontes do 

Direito português poderiam ou não dar para casos semelhantes. 

Vale lembrar que na maioria dos Estados europeus, durante a maior parte do Antigo 

Regime, não havia a necessidade de se trazer os motivos que levavam a um tribunal decidir de 

determinada forma, ou seja, fundamentar uma decisão não era obrigação. Na verdade, tais 

tribunais somente divulgavam a parte dispositiva da decisão, mas não as discussões dos seus 

membros, nem a ratio decidendi de um julgado, o que se conhecia como arcana imperii 

(CABRAL, 2017, p. 54-59). 

Entretanto, ao contrário da grande maioria das jurisdições da Europa continental, as leis 

portuguesas, desde as Ordenações Manuelinas, e mantendo-se nas Filipinas no livro III, título 

LXVI, item 7, obrigavam que as decisões trouxessem em seu bojo os motivos que levavam os 

magistrados àquele julgamento, sendo possível, em tese, o seu acesso pelo público. Diz-se em 

tese pois, apesar da possibilidade de acesso, não havia imprensa oficial para divulgação em 

quase toda a totalidade do século XVIII, o que tornava importante o trabalho dos decisionistas 

(CABRAL, 2017, p. 70). Ocorre que tais motivações não precisavam fazer referência 

expressamente às fontes do direito, bastando se limitar à parte fática, como aconteceu no 

acordão em estudo. 

Não se tentará aqui buscar as motivações e as leituras específicas do presidente do 

Tribunal de Alçada, que seria objeto de outro trabalho. Pretende-se aqui investigar, de forma 

geral, quais seriam as possíveis fundamentações para se encaixar tais comportamentos no crime 

de lesa-majestade, isto é, procura-se entender melhor a tipicidade deste silêncio infiel. Far-se-á 

uma busca em fontes que direta ou indiretamente estejam envolvidas com o Direito português. 
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Resolveu-se, neste trabalho, chamar tal omissão de silêncio infiel justamente porque se 

trata de uma falta de denúncia que pode caracterizar uma violação ao dever de fidelidade ao 

monarca, do qual já se falou anteriormente. Tal violação acontece de forma objetiva, ou seja, a 

princípio, para tanto, bastaria o deixar de fazer, sem necessidade de, por enquanto, se investigar 

a intenção na omissão. Um dos objetivos dos próximos tópicos é investigar se essa intenção é 

relevante ou não. 

3.4.1 As Ordenações Filipinas 

Em primeiro lugar, o local mais evidente para buscar-se a resposta dessa questão seria 

na principal fonte estatal do Direito da época, as Ordenações Filipinas. No capítulo anterior, 

buscou-se apresentar todas os tipos penais referentes ao crime de lesa-majestade, e chamou-se 

a atenção ao item 5, título VI, das referidas Ordenações, configurando o delito quem “fizesse 

conselho e confederação contra o Rey e seu Stado, ou tratasse de se levantar contra elle, ou para 

isso desse ajuda, conselho e favor”. 

Nota-se que a norma falava que ajudar ou dar favor também configura o crime de lesa-

majestade. Ocorre que ajudar ou dar favor exige atitudes com a finalidade de contribuir para o 

sucesso do movimento, como oferecer recursos para o combate, ceder local para as reuniões 

que tratassem da sublevação, ou mesmo o silêncio com o propósito de ver o levante acontecer. 

Tal conclusão se tira do termo “para isso”, isto é, seria necessária a intenção de ajudar o levante, 

o que se chama atualmente de especial fim de agir. O mero silêncio em razão de se entender 

que o movimento não era sério, não pode ser encaixada na disposição das ordenações. Este 

entendimento pode ser retirado dos próprios autos da devassa da Inconfidência Mineira, já que 

as inquirições dos réus que não denunciaram parecem se preocupar em buscar os motivos do 

silêncio. 

De acordo com a decisão condenatória, nem todos aqueles que estiveram em silêncio 

tinham a vontade de ver a Inconfidência Mineira ser bem-sucedida. Provas acerca da 

expectativa de ver a independência da capitania de Minas Gerais se faziam sobre José de 

Resende Costa filho, pois teria o interesse de entrar na universidade que seria criada em Vila 

Rica, ao invés de ir para a de Coimbra (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, 

2016, v. 4, p. 208). Quanto ao Resende Costa pai, este teria declarado que só não enviou seu 

filho para Coimbra por conta de questões financeiras, e não em razão da futura universidade 

mineira (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, 2016, v. 5, p. 440). 
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Além deles, João Dias da Mota teria interesse no êxito do levante, já que teria dito a 

Tiradentes, de acordo com depoimento deste, que “o estabelecimento da República não seria 

mau; porém que nem se metia nisso, nem de tal queria saber” (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DE MINAS GERAIS, 2016, v. 5, p. 39). Percebe-se que, apesar de Dias da Mota não prometer 

contribuir positivamente para a Inconfidência Mineira, seu silêncio representava o propósito de 

esperar que o levante acontecesse. 

Portanto, quanto aos réus José de Resende Costa, o filho, e João Dias da Mota, havia 

provas das intenções de ver a Inconfidência Mineira acontecer, ou seja, seu silêncio tinha o 

propósito de ajudar o movimento. Quanto aos outros condenados por não denunciarem a tempo, 

quais sejam, José de Resende Costa, o pai, Domingos Vidal de Barbosa Laje, João da Costa 

Rodrigues, Vicente Vieira da Mota e José Aires Gomes, não ficou devidamente comprovado 

tal propósito, o que se afasta da tipificação constante nas Ordenações Filipinas. 

Além disso, o acordão expressamente afirma que eles não prometeram qualquer ajuda. 

A parte em que se fala dos réus que “nem aprovaram expressamente a rebelião, nem 

prometeram ajuda”, mas estavam “esperando com satisfação o levante e rebelião” se trata de 

uma presunção do próprio silêncio, sem haver efetiva prova deste elemento subjetivo em 

relação a manter o segredo. Não houve demonstração de que eles realmente teriam essa intenção 

(ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, 2016, v. 7, p. 233-234). Percebe-se 

que a própria decisão aponta que não consentiram com o levante. 

Então, há uma diferenciação entre dois tipos de silêncio infiel. O primeiro seria aquela 

omissão com o propósito de ver bem-sucedida uma traição, que já estava tipificado nas 

Ordenações Filipinas. Haveria também um segundo, silêncio que não teria a intenção de ver um 

levante acontecer, por exemplo, por não se dar crédito ao movimento, violando um dever de 

cuidado com o príncipe. Aquele, denomina-se aqui de silêncio malicioso, enquanto o segundo 

será chamado de silêncio ingênuo. É preciso saber se ambos seriam considerados crime de lesa-

majestade. 

Nota-se que, quanto à tipificação desse silêncio sem o propósito de auxiliar a traição, o 

silêncio ingênuo, existe uma lacuna nas Ordenações Filipinas, que poderá ser colmatada pelo 

direito subsidiário. Contudo, é importante saber se era possível buscar outras fontes que não a 

lei para definir crimes e penas. É preciso deixar claro o âmbito de incidência na época de uma 
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ideia que, contemporaneamente, é valiosa para o Direito Penal, qual seja, o princípio da 

legalidade. 

3.4.2 Considerações sobre a (in)existência do princípio da legalidade no Antigo Regime 

No Direito Penal atual, o princípio da legalidade tem grande importância e deve ser 

estritamente observado. Por tal princípio, que segue o brocardo nullum crimen, nulla poena sine 

lege, entende-se que os crimes e as penas devem ser previstos em lei (em sentido estrito) já 

existente na época do fato, ou seja, deve ser anterior. Se não for assim, o fato seria atípico, não 

sendo crime. Portanto, não seria possível buscar outras fontes para se considerar determinado 

fato como uma infração penal, seja a literatura jurídica, os costumes ou decisões judiciais.  

Da mesma forma, não é admissível a utilização de analogia para incriminar determinada 

conduta, a chamada analogia in malam partem, pois é uma forma de integração de lacunas que 

se utiliza de uma norma legal de certo caso para aplicação em outro similar, o que não se 

conforma com a ideia da legalidade, pois seria necessária uma lei anterior que regulasse tal fato 

não previsto. 

Tal princípio da legalidade já era debatido no século XVIII por Beccaria e Montesquieu, 

por exemplo. O primeiro sustentava que a soberania de um Estado se dava a partir das parcelas 

de liberdade cedidas pelos seus membros, e que, portanto, essa mesma liberdade só poderia ser 

retirada pelo soberano, e não pelos magistrados. Desta forma, só a lei poderia restringir os 

direitos do cidadão, e, por consequência, só essa mesma lei poderia descrever crimes e cominar 

penas (BECCARIA, 1765, p. 11). Montesquieu, no mesmo sentido, afirmava que é uma 

característica do despotismo o fato de o julgador condenar criminalmente alguém e aplicar pena 

sem que haja uma lei anterior que preveja tal punição. Para haver um regime republicano, um 

dos pontos essenciais seria o juiz se ater à literalidade da lei, sem fazer qualquer inovação 

(MONTESQUIEU, 2000, p. 87). 

Como lembra Rafael Mafei Rabelo Queiroz (2008, p. 43), o princípio da legalidade de 

Beccaria é diferente do que se fala nos dias atuais. Na sua obra, a preocupação maior não é 

exatamente com a criação de delitos, mas sim a aplicação de penas não previstas em lei. Na 

contemporaneidade, o foco muda um pouco de posição. Preocupa-se, atualmente, com a 

anterioridade legal da pena, mas, ao mesmo tempo, existe uma grande atenção com quem tem 

a atribuição de criar delitos, e como devem ser criados.  
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Mesmo havendo discussões no século XVIII a respeito do princípio da legalidade, este 

não era utilizado na prática da forma que os filósofos acima apresentavam. Entendia-se que a 

lei somente deveria trazer contornos gerais a respeito dos crimes, sem a necessidade de definir 

com precisão e taxatividade as condutas que constituiriam delitos. Assim, havia uma margem 

de discricionariedade para o julgador para inserir diversos fatos não expressamente previstos 

nos tipos penais abertos. Mesmo com essa ideia diversa do que se tem da legalidade moderna, 

o preceito do crime de lesa-majestade nas Ordenações Filipinas tentava trazer várias hipóteses 

em que o delito estaria configurado, descrevendo-as com detalhes. 

O princípio da legalidade, a partir do iluminismo e das ideias liberais, tinha o propósito 

de garantia, ou seja, trazer limitações ao arbítrio do Estado (QUEIROZ, 2008, p. 42), fazendo 

com que o soberano respeite as próprias leis que cria e a liberdade das pessoas, restringindo-a 

somente em casos previstos na própria lei. Ocorre que, no sistema anterior, na maior parte do 

Antigo Regime, tal legalidade não tinha esse propósito. Na verdade, parecia estar mais ligada 

com uma demonstração de poder, prerrogativas do soberano contra os seus súditos, e com o 

propósito de os ameaçar sem necessariamente incorrer em punições (HESPANHA, 2013, p. 

207). 

Predominava na Idade Média e Moderna, principalmente no período da monarquia 

corporativista, na perspectiva da administração da justiça, a ideia de arbitrium iudiciis 

(HESPANHA, 2013, p. 207), ou seja, um poder atribuído a alguém em razão de um ofício 

público, como o juiz, que tem como base a consciência e a vontade do julgador, que pretende 

trazer justiça e equidade para o caso concreto, mas que, ao mesmo tempo, tem como limitações 

as razões já sedimentadas na cultura jurídica, servindo como um instrumento de “adeguamento 

tra realtà e diritto” (MECCARELLI, 1998, p. 22). O arbitrium do julgador não dá liberdade 

ilimitada para decidir o caso concreto. O magistrado estaria restringido pelo entendimento da 

literatura sobre o tema, assim como ao contexto do fato em questão.  

Desta forma, a decisão não é exatamente predeterminada, havendo uma larga margem 

de discricionariedade para o julgador. Além disso, a lei formal não é grande preocupação, sendo 

somente um indicativo das bases e o espírito de justiça que devem ser utilizados. Portanto, seria 

desnecessária a sua observância em termos estritos. Assim, enquanto no modelo iluminista a 

lei é a principal fonte do direito, no sistema anterior, a ideia de arbitrium que tinha prevalência, 

não se importando com conclusões jurídicas retiradas da lei, mas sim da “sciencia iuris” 
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(MECCARELLI, 1998, p. 37). Poderia, então, o arbitrium ser um instrumento de inovação do 

Direito. 

No que tange ao Direito Penal, o arbitrium se prestava para adequar a pena, por 

exemplo, ao fato criminoso, nos casos de não haver uma punição prevista em um estatuto, ou 

na hipótese do castigo previsto não ser adequado para o caso (MECCARELLI, 1998, p. 198 et 

seq.). Poderia o juiz se utilizar de uma pena não disposta anteriormente em fontes formais da 

ordem jurídica. Identifica-se a função do arbitrium de fazer a integração de lacunas penais, 

quando não há pena cominada, ou a finalidade de trazer maior justiça para o caso concreto, 

modificando o castigo previsto, seja para mais ou para menos, propondo-se como um 

aperfeiçoamento do Direito. 

O mesmo raciocínio poderia ser aplicado à criação de novos fatos típicos. No contexto 

do direito comum, a lei era entendida como um estatuto de normas jurídicas não 

necessariamente completa, acabada ou definitiva, que somente se aplicava em sua inteireza 

dentro do contexto em que foi criada. Não sendo assim, caberia aos juristas atualizar tal lei, 

podendo, inclusive, criar novos crimes através do arbitrium. Segundo Massimo Meccarelli 

(1998, p. 238-239), a lei não era a única fonte de disposição de fatos delituosos, e o princípio 

da legalidade não era entendido como se faz atualmente. 

António Manuel Hespanha (2013, p. 226), em um texto sobre a persistência do arbítrio 

do Direito contemporâneo português, afirma que durante a primeira metade do século XIX, não 

havia código criminal em Portugal, sendo os crimes ainda regulados, na perspectiva estatutária, 

pelas Ordenações Filipinas, que estavam desacreditadas, justamente por serem produto de outra 

realidade. Assim, utilizava-se da doutrina para definir crimes e penas e outros assuntos que os 

envolvam, como era o caso dos ensinamentos de Pascoal José de Melo Freire dos Reis. Além 

disso, havia grande margem para a dominação do Direito pela doutrina, já que as próprias 

Constituições portuguesas permitiam a inovação da lei pelos juristas. Até os dias de hoje, é 

possível enxergar grande margem de manobra dos juristas para interpretar a lei, mas agora 

baseados em outros fundamentos, que não o arbitrium do direito comum. 

O princípio da legalidade só tomou maiores proporções e contornos modernos a partir 

de Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach, que viveu entre 1775 e 1833 (QUEIROZ, 2008, 

p. 196-197). Para este filósofo do Direito Penal, a legalidade deveria ser entendida como forte, 

ou seja, relacionando-se não só com a exigência de uma lei formal anterior que preveja a pena, 
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mas também que disponha precisamente ou taxativamente a descrição do crime. Ampliava-se 

os ensinamentos de Beccaria. Além de limitar o poder punitivo do soberano, o propósito de tal 

construção teórica era principalmente tornar mais eficaz a coação psicológica sobre os cidadãos, 

forçando-os a não praticar condutas ilícitas ao deixar mais claro quais são proibidas pelo Direito 

Penal. Chama-se tal característica atualmente de função preventiva geral negativa da pena, isto 

é, intimidar as pessoas em geral para que não atuem de determinada forma não aceita pelo 

Direito. Caso contrário, serão submetidas à punição prevista. Desta forma, seria necessária que 

a pena também fosse certa, para reforçar tal coação (QUEIROZ, 2008, p. 190 et seq.). 

Diante deste quadro da prática do Direito Penal em boa parte do Antigo Regime, em que 

a legalidade não era compreendida como passou a ser nos fins desta época e na 

contemporaneidade, era possível a busca de outras fontes que não a lei para apontar a existência 

de um crime. E, havendo lacuna nas Ordenações Filipinas, buscava-se o direito subsidiário, ou 

seja, o direito romano, canônico, e a opinio communis doctorum. No que tange à literatura do 

direito comum, a análise minuciosa desses autores e sobre o que eles falam do silêncio infiel 

deverá ficar para um próximo trabalho, muito em razão da falta de tempo hábil para se fazer tal 

tarefa durante a pesquisa de mestrado, já que se tratam de livros e coleções extensas escritas em 

latim, o que exigiria anos de pesquisa. 

3.4.3 Direito subsidiário e a tipificação do silêncio infiel a partir de outras fontes 

Já que o tratamento do silêncio infiel de alguns inconfidentes, qual seja, o silêncio 

ingênuo, encontra uma lacuna no direito estatal português da época, é importante lembrar antes 

como funcionava o direito subsidiário. No século XII, período em que se deu a fundação de 

Portugal, houve também o reencontro das ordens jurídicas com o direito romano, chamado de 

renascimento do direito justinianeu na Europa. Desde então, e também em razão da grande 

influência da Igreja nos assuntos temporais, o direito romano assim como o canônico eram 

partes importantes nas ordens jurídicas das monarquias, sendo considerados direito subsidiário. 

Além disso, inicialmente por falta de produção legislativa da coroa portuguesa, fontes 

castelhanas eram também utilizadas no reino português, como o Fuero Real e as Siete Partidas 

(CRUZ, 1974, p. 29). 

As Siete Partidas tiveram grande importância, sendo amplamente usufruídas pelos 

juristas, influenciando e sendo inspiração inclusive para as Ordenações Afonsinas. Tal 

valorização da legislação castelhana perdurou até os quatrocentos, mas desde o século anterior, 
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já haviam reclamações de abusividade do uso de tais partidas, que eram utilizadas mesmo em 

detrimento do direito real português, assim como do direito romano. Em face disso, em 1426, 

D. João I determinou que o código justinianeu fosse observado pelos magistrados portugueses 

(CRUZ, 1974, p. 41). 

Conforme já foi referido em capítulo anterior deste trabalho, no mesmo século, surge as 

Ordenações Afonsinas, regulando o direito subsidiário no livro II, título IX. Manteve-se suas 

ideias básicas nas Ordenações Manuelinas e Filipinas. Examina-se aqui somente o tratamento 

feito nesta última. 

Deve-se deixar claro que, como o próprio nome diz, o direito subsidiário, de acordo com 

as Ordenações (Ord. Fil., III, LXIV), só deveria ser aplicável nos casos em que as leis nacionais, 

os estilos da corte e os costumes portugueses não regulassem a matéria. Assim, o direito 

romano, por exemplo, não deveria ter preferência em relação à própria lei da coroa portuguesa, 

sendo utilizado somente na hipótese de lacunas desta. Se o caso concreto lacunoso tratar de 

matéria de pecado, o direito subsidiário a ser aplicado seria o direito canônico. Não sendo esta 

hipótese, aplicava-se as leis imperais, ou seja, o direito romano, mas somente no caso de serem 

fundadas na boa razão, sendo preteridas aquelas que não. 

Ocorre que, na prática, os tribunais não respeitavam tal hierarquização, aplicando o 

direito romano ao invés do direito pátrio. Mais do que isso, muitas vezes as leis nacionais eram 

interpretadas de acordo com o direito romano (CRUZ, 1974, p. 110). Isto acontecia pois a maior 

parte dos juristas presumiam que as ditas leis imperiais romanas estavam de acordo com a boa 

razão, devendo então ser aplicadas em sua inteireza. Mas havia uma corrente de juristas que 

defendiam a prioridade das leis nacionais, considerando-as o direito comum de Portugal. 

Segundo Guilherme Braga da Cruz (1974, p. 90), existiam também aqueles que acreditavam 

fazer mais sentido buscar leis de outras nações do que as leis romanas.  

Seguindo na leitura da disposição sobre direito subsidiário das Ordenações Filipinas, no 

caso de o direito romano ou canônico não resolver a lacuna, aparecia opinio communis 

doctorum, que estava em ordem de prioridade acima de Acúrsio e Bártolo, pois se considerava 

que os ensinamentos destes já estariam ultrapassadas, apesar das Ordenações afirmarem que 

Bártolo ainda estava informado pela boa razão. Tal prioridade só se dava com base em critérios 

quantitativos e qualitativos (CRUZ, 1974, p. 97-98), ou seja, para que se desconsiderasse as 

glosas de Acúrsio e a opinião de Bártolo, seria necessário que a maioria dos juristas do direito 
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comum afirmassem o contrário dos referidos autores. Além disso, os doutores deveriam 

manifestamente ser pessoas versadas no assunto e na prática. Da mesma forma que aconteceu 

com o direito romano, na vida forense, a opinião dos doutores do direito comum também tinha 

prevalência em relação ao direito nacional. 

Por fim, se nenhuma dessas formas de colmatação de lacunas resolvesse, o caso deveria 

ser remetido ao rei, o qual daria uma resolução. Vale dizer que a decisão do monarca nesse caso 

teria um aspecto vinculante, ou seja, valeria como uma norma geral para todos os casos 

semelhantes, fazendo com que aquela lacuna não mais existisse. Nas palavras de Nuno Espinosa 

Gomes da Silva (2016, p. 325), “no casus omissus, se deve recorrer, em última instância, ao 

princeps, tendo a sentença deste vis legis: fica a constituir ius quoad omnes”. Vale observar 

que, quando chegava a este ponto, na verdade quem julgava seriam as cortes superiores 

(HESPANHA, 2013, p. 222) representando o rei. Desta forma, além de ter um efeito vinculante, 

ainda poderia formular um estilo de corte. A resolução passaria a fazer parte do direito nacional. 

Diante da lacuna do caso concreto que se analisa neste trabalho, e sabendo como a 

resolver, passasse agora para a investigação sobre se, em outras fontes, haveria uma solução 

para a omissão das leis nacionais. Primeiro, fala-se da obra de Platão, o qual apesar de não fazer 

parte do direito subsidiário, seus ensinamentos, pelo menos indiretamente, serviram de base 

para diversos autores que viriam após, inclusive na Idade Média e Moderna. O livro IX das Leis 

(1997, p. 423-473), entre outros assuntos, trazia uma série de descrições de condutas que 

violariam os interesses do povo grego, que deveriam ser proibidas pelas leis. Entre tais atitudes, 

estavam agressões que resultem em ferimentos, homicídio, traição e conspiração contra o 

Estado, e também o furto por sacrilégio em templos. 

Para este trabalho, importa o que o filósofo diz sobre a traição e a conspiração contra o 

Estado, pelas quais se entende condutas daqueles que pretendiam subjugar as leis à vontade vil 

dos homens, além da conduta de enfrentar violentamente a própria pátria, com o propósito de 

modificar a organização estatal. Em tais casos, o traidor ou conspirador seria taxado como pior 

inimigo do Estado, sendo apenado com a morte.  

O filósofo ainda afirmava que nas mesmas penas incorreriam as autoridades públicas 

que, mesmo não participando e sabendo de uma traição ou conspiração, não tomassem as 

medidas para proteger sua pátria. Além disso, Platão afirmava que qualquer pessoa tinha o dever 

de informar às autoridades sobre qualquer levante que se faça contra o Estado. Assim, diante 
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de tais ensinamentos, não seria necessária qualquer intenção de ver bem-sucedida a 

conspiração, bastando que o indivíduo se omita em denunciar o que sabe sobre uma insurreição, 

em razão do dever de defender a pátria. 

Outra fonte importante que podemos falar é o Corpus Iuris Civilis, pois faz parte do 

direito romano, e, portanto, adentrava no direito subsidiário português previstos nas 

Ordenações. No livro IX, notadamente nos títulos VIII (Ad Legem Iuliam Maiestatis) e XXX 

(De Seditiosis), existia a disposição sobre o crime de lesa-majestade e o de incitar sedições. O 

primeiro trazia a possibilidade de punição para aqueles que eram cumplices de alta traição, 

assim como àqueles que eram seguidores, associados ou criados do traidor. Nota-se que não se 

fala expressamente do silêncio daqueles que tem conhecimento da traição ou da omissão em 

informar as autoridades.  

Ocorre que tal lei romana utiliza-se de termos que deixam ampla margem de 

interpretação, a exemplo de “cúmplices”. Com base na não preocupação com a taxatividade e 

certeza dos termos usados ao prever crimes, e também em razão do propósito de proteção 

estatal, parece ser natural o raciocínio que aquele que encobre o crime de lesa-majestade poderia 

ser considerado cúmplice. Entrar-se-ia no raciocínio trazido no acordão, que quem deixa de 

delatar o que sabe, acaba por ajudar os criminosos, presumindo-se também culpado. 

O texto da lei iuliam maiestatis não deixa claro que tipo de seguidores e associados 

seriam, ou seja, não é possível saber com clareza se aqueles seguidores e associados o são por 

motivos ligados ao intento de trair. Mas o significado do termo “seguidores” implica que, 

mesmo não participando, aprovam as condutas daquele que segue, o que acaba por recair no 

tema sobre a finalidade do silêncio. Se aprovam a traição, estarão, em certa medida, esperando 

o sucesso da empreitada. Neste caso, tal disposição equivale àquela trazida nas Ordenações, 

que já foi comentada.  

Quanto aos associados, não necessariamente o são em razão da sublevação ou 

conspiração. Podem ser associados por outros motivos, como comercialmente. De qualquer 

forma, sendo uma expressão com baixo grau de determinação, a margem de interpretação 

aumenta. Considerando-se qualquer tipo de associado, é possível notar que vários condenados 

pela Inconfidência Mineira tinham relações de todo tipo entre si, desde vínculos familiares 

como também econômicos. Mas o acordão condenatório não mencionou provas sobre a 

associação de Domingos Vidal de Barbosa Laje, João da Costa Rodrigues, Vicente Vieira da 



107 

 

Mota e José Aires Gomes com outros inconfidentes. Quanto ao José de Resende Costa pai, 

pode-se dizer que ele tinha algum tipo de associação com o filho, que sabia do levante e foi 

condenado pelo silêncio conforme as Ordenações. 

Ulpiano, no livro XLVIII, título IV do Digesto trazia também fórmula genérica na qual, 

em uma interpretação ampliativa, poderiam ser inseridos aqueles que, conhecendo a traição, 

não as denunciaram. Ele afirmava que comete o crime de lesa-majestade quem, maliciosamente, 

tomasse atitudes que poderiam auxiliar os inimigos de Roma em suas tratativas contra o 

governo. Nota-se que quem se mantém em silêncio está ajudando a encobrir a traição. A 

disposição de Ulpiano parece dar a entender, pela ideia de “atitudes que possam auxiliar”, que 

não há necessidade da finalidade de ajudar, mas sim que qualquer conduta que objetivamente 

traga algum benefício para os traidores, mesmo que despropositadamente, pode ser enquadrado 

como crime de lesa-majestade.  

À título de curiosidade, em razão de fazer parte da história da Península Ibérica, e, por 

consequência, da história de Portugal, falar-se-á a respeito do Código Visigótico (Liber 

Iudiciorum), pelo qual apresentava o catolicismo como a religião a ser seguida entre os 

visigodos, proibindo-se o culto de outras crenças. Tal corpo legislativo dedicou todo o livro XII 

a este tema, e o que mais salta aos olhos é a quantidade de disposições em relação à intolerância 

com os judeus (ROCHA, 1843, p. 25). Por exemplo, havia a proibição de realizar-se casamentos 

de acordo com os costumes da cultura semita. Diante deste quadro, de acordo com a lei XV do 

referido livro, era proibido que cristãos defendessem os judeus. Da mesma forma, a qualquer 

pessoa de qualquer credo não era permitido esconder e silenciar sobre alguém que estivesse 

praticando as tradições dos judeus. 

Como foi visto no capítulo anterior, as Siete Partidas também tratavam do crime de 

lesa-majestade. Apesar de estas leis castelhanas serem consideradas como ultrapassadas para 

fins de direito subsidiário desde o século XV, ela fora a principal inspiração das Ordenações 

Afonsinas. Assim, estão indiretamente ligadas com o direito português do Antigo Regime, pois 

faziam parte do espírito das Ordenações. Além disso, segundo Guilherme Braga da Cruz (1974, 

p. 112), mesmo depois da elaboração das Ordenações Filipinas e antes da Lei da Boa Razão de 

18 de agosto de 1769, havia a prática de buscar fontes jurídicas espanholas para resolver casos 

não solucionados pelo direito romano. Desta forma, as Siete Partidas não eram importantes ao 

direito português por serem ou não direito subsidiário, mas eram relevantes por serem fontes 

de inspiração e por trazerem razões próximas do que se tinha nas Ordenações. 
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As Siete Partidas tratavam sobre crimes de traição na segunda partida, título XIII e 

também no título XIX. O primeiro basicamente versava sobre os motivos de o povo amar o rei 

e protegê-lo. Os súditos deveriam prezar pela vida do monarca, caso contrário seriam 

considerados inimigos, sendo punidos com a morte. No título XIX, também havia disposição 

que o povo deve cuidar do príncipe e também do reino, especificamente uma proteção contra 

inimigos internos ou externos. Para esta legislação, era politicamente mais perigoso ter inimigos 

internos do que externos, pois aqueles que rompem a lealdade com o rei e fazem levante têm 

mais conhecimento sobre o próprio funcionamento do reino, e também são mais inesperados, 

em razão da malícia com que os traidores atuam (ALFONSO, 1807, p. 181). 

A lei III do título XIX dispunha que, em caso de levante de parte do povo, os outros 

súditos que tinham condições físicas e psicológicas deveriam se juntar às armas sob o comando 

do rei para protegê-lo e combater os infiéis. Independentemente da motivação, aqueles com 

condições que deixassem de responder a tal chamado seriam considerados também traidores 

(ALFONSO, 1807, p. 180). Nota-se que esta legislação não fazia menção direta a pessoas que 

ficam em silêncio e deixam de delatar, mas sim aos súditos que deveriam proteger, dos 

traidores, o rei e o reino. Com base nisso, e com base no dever de cuidar do rei que consta no 

título XIII, pode-se considerar que aqueles que ficavam em silêncio sobre um levante em 

andamento poderiam ser também considerados incursos na mesma traição. 

Prospero Farinaci, de certa forma, fez leve referência ao tema. Na parte primeira de sua 

praxis (FARINACII, 1614, p. 357), ele falava sobre o crime de lesa-majestade, afirmando que 

não incorria nesse delito aquele que deixava de revelar tratativas de traição contra príncipes que 

não possuíssem a summa, ou seja, que reconhecia um poder temporal superior. Assim, não 

havendo o atributo majestático, o segredo não configura o crime de lesa-majestade. Tal 

afirmação dá a entender que, então, em uma interpretação a contrario sensu, no caso de haver 

a maiestas, o fato de não revelar uma conspiração em andamento poderia sim ser considerada 

o crime de lesa-majestade. Para ele, não parece ser relevante o propósito do silêncio para fins 

de configuração do delito. 

É possível fundamentar o silêncio daquele que sabe de uma traição na noção de proditio? 

Foi delineado em capítulo anterior que por tal termo se entende uma modalidade de crime de 

lesa-majestade que se caracteriza pelo aspecto malicioso e pela quebra de confiança, ou seja, 

uma violação a um juramento de lealdade que se faz através de falsidade. Pensa-se ser o súdito 

leal, mas, quando menos se espera, descobre-se que fingia ser fiel, quando pretendia perpetrar 
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alguma traição. Segundo Sbriccoli (1974, p. 139-140), a desobediência da proditio pode se dar 

através de uma omissão caracterizada pela falta de fidelidade, colocando em perigo a segurança 

do reino ou do monarca, auxiliando o inimigo (1974, p. 333).  

Nota-se que a falta de denúncia para revelar um levante, conspiração ou conjuração se 

configura como uma omissão que pode colocar em perigo o Estado e o príncipe, podendo ajudar 

sem querer os inimigos internos ou externos. Ocorre que, nem todo silêncio significa uma 

maquinação secreta com o propósito de ver uma traição ser exitosa. Desta forma, a ideia de 

proditio incorre no mesmo problema que se viu nas Ordenações Filipinas, na qual é preciso que 

o silêncio tenha o propósito de ajudar um levante, por exemplo. Caso a falta de denúncia se dê 

por conta de um descrédito de uma traição, não configuraria uma proditio. Assim, nesta lógica, 

aqueles que silenciam com o propósito de ajudar a traição, incorreriam em proditio. O mesmo 

não ocorre com aqueles que se omitem sem a referida finalidade. Tal conclusão não significa 

que não poderia configurar o crime de lesa-majestade, mas só que não na citada modalidade. 

Girolamo Giganti também ensina da mesma forma em seu Tratactus de Crimine Laesae 

Maiestatis insignis, et elegans (1557, p. 373). Para ele, considera-se pessoa proditória “qui 

propter timorem tacet,& veritatam non defendit”, assim como “qui alterius crimen sibi solum 

notum malitiose detegit”, ou seja, pode se falar em proditio quando alguém, por medo, se cala 

e não defende a verdade, e também aquele que deixa, maliciosamente, de revelar o crime de 

lesa-majestade de outras pessoas. Assim, seja por medo ou seja por má-fé, se o indivíduo deixa 

de denunciar uma traição, haverá o crime de lesa-majestade. 

Montesquieu (2000, p. 211), quando tratou do crime de lesa-majestade, também trouxe 

o tema do silêncio e da revelação da traição de outrem, observando que era possível as leis dos 

Estados em geral trazerem uma obrigação para aqueles que tinham conhecimento de tal delito. 

Seriam submetidos à pena capital caso mantivessem segredo, mesmo que não participassem do 

levante. O filósofo apontava que deveria haver uma parcimônia na aplicação desta regra, 

devendo se limitar somente para os casos mais graves, que seriam aqueles previstos nos crimes 

de lesa-majestade de primeira cabeça, pois só um grande perigo ao reino e ao seu monarca 

poderia justifica uma pena tão dura a uma pessoa que somente sabia de uma traição. Nota-se 

que este autor também não trouxe qualquer diferenciação de regime entre o silêncio com 

finalidade de ajudar e o silêncio ingênuo. Todos eles poderiam ser punidos, mas somente no 

silêncio das traições mais graves. 
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Percebe-se que, a partir das fontes aqui trazidas, que direta ou indiretamente 

influenciaram o Direito português no Antigo Regime, seguem, em certa medida, o mesmo 

caminho quando se trata de indivíduo que tinha conhecimento de um crime de lesa-majestade, 

mas não o denunciava, mantendo-se em silêncio. Algumas delas fazem uma diferenciação 

quanto ao tipo de silêncio, deixando a entender que, se for com a finalidade de acobertar uma 

traição, tal omissão também se considerará o referido crime. Mas quando o silêncio não tem 

esse objetivo de auxiliar um levante, sedição, conjuração ou conspiração, tais fontes silenciam, 

deixando, aqui também uma lacuna. Já outras fontes não fazem a diferenciação, tratando 

objetivamente o silêncio como crime independente da sua finalidade. 

3.4.4 O silêncio, a Lei da Boa Razão e o direito subsidiário 

Diante do panorama exposto no tópico anterior, surge um questionamento. Como se 

verá adiante, a Lei da Boa Razão de 18 de agosto de 1769, que é anterior aos fatos e à 

condenação na Inconfidência Mineira, excluiu do direito português várias fontes que tratavam 

do crime de lesa-majestade, com o propósito de dar maior importância às leis nacionais. O 

direito romano e a opinio communis só poderiam ser utilizados no caso de estarem de acordo 

com a dita boa razão, expressão para a qual a própria lei de 1769 trazia diversos critérios para 

sua ocorrência. Assim, é preciso saber se, mesmo com esta legislação pombalina, é possível 

chegar à mesma conclusão feita há pouco, qual seja, que o silêncio a respeito de uma traição 

configura o crime de lesa-majestade. Mas, para tanto, é preciso entender em detalhes referida 

lei. 

A referida legislação, em seu início, até o oitavo parágrafo, tratou de temas que 

contribuíam para a centralização e diminuíam a liberdade interpretativa dos juristas, mas ainda 

não estava diretamente ligada com a hierarquia das fontes e direito subsidiário. Esta parte da lei 

tratava principalmente da Casa de Suplicação, a qual tinha a competência de decidir se outras 

fontes que não as leis pátrias estariam de acordo com a boa razão. O papel deste tribunal era 

realizar a interpretação autêntica, pela qual se entende ser aquela realizada pelo próprio 

elaborador da lei. Esta era criada pelo rei, mas, desde D. Manuel I, a Casa de Suplicação possuía 

a competência de realizar uma interpretação em nome do monarca, em razão de delegação feita 

no Alvará de 10 de dezembro de 1518, que depois foi colocada nas Ordenações Manuelinas e, 

após, nas Filipinas (CRUZ, 1974, p. 117-118). 
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A lei de 18 de agosto de 1769 ainda trazia a importância da decisão que tal tribunal em 

seu conjunto formulava sobre a interpretação de alguma lei, pacificando certas matérias 

jurídicas, o que ficou sendo chamada de assentos. Esta consolidação de entendimentos deveria 

ser observada individualmente pelos membros da Casa de Suplicação, e dela não poderia haver 

recurso, pois “não julga o direito das partes no particular de cada huma dellas, mas sim a 

intelligencia geral, e perpetua da Lei”. Desta forma, tratava-se a disposição normativa de forma 

abstrata e objetiva, sem entrar propriamente no mérito do caso concreto.  

Nesta primeira parte, havia também disposição sobre a atuação prática de advogados, 

que, de forma intencional, traziam alegações de direito que, a pretexto de interpretar as leis 

pátrias, não condiziam com suas razões e com a sua literalidade. Tais casos também 

contribuiriam para o menosprezo das leis, e, portanto, atrapalhariam os planos de centralização 

política do rei. Portanto, a Lei da Boa Razão trouxe punições para os advogados que assim 

procedessem, aplicando multas, suspensão do exercício da advocacia, cassação do diploma e 

até o degredo por cinco anos. Segundo Gustavo Cabral (2011, p. 122), tal determinação acabou 

por retirar dos advogados seu principal instrumento do ofício, qual seja, a argumentação, pois 

a tentativa de convencer que a lei diz “x” ou “y” seria arriscar interpretações que fugissem ao 

que o rei ou a Casa de Suplicação entendiam corretas. 

A Lei da Boa Razão, no item 9, iniciava considerações sobre a hierarquia das fontes do 

Direito, deixando claro que as leis estatais portuguesas deveriam ser sempre as primeiras a 

serem buscadas, disposição que já existia nas Ordenações. Na verdade, o legislador de 1769 

buscou corrigir, esclarecer ou reformar a própria interpretação das Ordenações Filipinas, no 

livro III, título LXIV, as quais estabeleciam que quando houvesse lacuna nas leis do reino, nos 

seus estilos ou costumes, dever-se-ia utilizar a boa razão.  

Ocorre que, por muito tempo, interpretou-se que a boa razão seria os ensinamentos do 

direito romano, e que o direito português deveria estar em consonância com aquele. Segundo 

Guilherme Braga da Cruz (1974, p. 123-124), os juristas incorriam em dois abusos: a) utilização 

do direito romano, sem nem considerar a lei portuguesa; b) aplicação do referido direito sem a 

preocupação de estar de acordo com a boa razão. Desta forma, as leis portuguesas estavam 

sendo preteridas em favor do direito romano.  

O documento atestava a opção de não mais se utilizar a chamada boa razão dos 

doutrinadores de direito romano, ou mesmo dos costumes de tais povos. Era preciso que se 
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encontrasse a boa razão da própria lei pátria, conforme o próprio contexto português, e não 

buscando razões de tempos antigos. A lei falava que a prática tentava adaptar o direito do reino 

ao direito romano. Para a legislação em comento, tal expediente criava uma insegurança 

jurídica, deixando os cidadãos portugueses sem saber a interpretação correta das leis.  

Assim, reafirmava que as leis a prevalecer eram aquelas emanadas pela coroa 

portuguesa, já que elas refletiriam as ideias nacionais da época. Expressamente, o documento 

em estudo proibia interpretações ampliativas ou restritivas das leis portuguesas para adaptá-las 

ao direito romano. Tais tipos de interpretação só poderiam acontecer se tivessem como base o 

próprio espirito das leis portuguesas, ou seja, dever-se-ia buscar a razão de ser destas normas.  

O direito romano poderia ser utilizado, mas somente se de acordo com as boas razões 

do reino português, ou seja, deveria ser considerada como de fato uma fonte subsidiária, e não 

a fonte principal. Seria possível também a utilização, à título de direito subsidiário, a ordem 

jurídica de outras nações europeias da época que sejam cristãs e tivesse um governo baseado 

no Iluminismo. Nestes Estados, a razão humana já era utilizada, e poderiam ser próximas àquela 

portuguesa. 

Também estavam banidas das alegações e das decisões judiciais as obras de Bártolo de 

Sassoferrato e de Acúrsio, revogando as ordenações na parte que os colocam como fonte do 

direito subsidiário. Os motivos seriam que tais autores traziam ensinamentos datados do direito 

romano. O motivo não oficial era, justamente, dar mais forças as leis reais em detrimento da 

doutrina, retirando-os do rol de fontes do direito. Assim, por lógica, toda a opinio communis 

acabou sendo afetada e também excluída das fontes da ordem jurídica portuguesa, em razão da 

sua grande quantidade de autores e pulverização de ideias que prejudicaria a centralização 

(SILVA, 2016, p. 470).  

Entretanto, José Homem Corrêa Telles (1865, p. 87) lembrava que a autoridade dos 

referidos doutrinadores não foi banida de forma absoluta. Era possível utilizá-la quando 

condizente com a boa razão, a exemplo de uma lei de 9 de setembro de 1769, a qual permitiu 

os ensinamentos de Bártolo em casos de enfiteuse. O mesmo Corrêa Telles (1865, p. 88) tecia 

uma série de críticas ao banimento da opinio communis por duas razões: a) o que se chamava 

de boa razão seria algo extremamente volátil, que ficaria ao arbítrio do monarca, sem qualquer 

critério objetivo; b) afastar a opinião dos doutrinadores do Direito Comum forçaria os juristas 

a recorrerem só à lei, a qual, na época, segundo o autor, seria insuficiente para regular várias 
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matérias da vida cotidiana. Vale destacar que Corrêa Telles fazia parte de uma época em que o 

nacionalismo e a crítica ao despotismo influenciavam bastante a opinião daqueles que 

estudavam o Antigo Regime. 

Importante lembrar que, no século XVIII, surgia o movimento iluminista, também 

chamado de ilustração, o qual pretendia racionalizar as relações de poder. No modelo anterior, 

o que se entendia por verdade e, consequentemente, como deveria ser o comportamento dos 

homens e dos reis, vinha da ideia da razão divina e natural, ou seja, tudo poderia ser explicado 

pela fé, pela interpretação dos textos sagrados, ou pelas ideias do direito natural. Neste novo 

modelo iluminista, preponderava o chamado jusracionalismo, isto é, a verdade poderia ser 

alcançada pela razão humana sem necessidade de buscar-se fundamentos religiosos. Tal razão 

pautaria as atitudes humanas e seria representada pela lei. A razão humana era considerada 

infalível, e, desta forma, as leis criadas com base nela também. 

No próprio plano temporal, a sociedade humana, através da racionalidade inerente ao 

indivíduo, deveria regular as suas condutas através de codificações sistematizadas, com o 

propósito de facilitar o seu acesso aos cidadãos. Criava-se o que se chama de despotismo 

esclarecido, ou seja, uma monarquia na qual o príncipe concentra todos ou quase todos os 

poderes estatais em si, mas governa com base na razão, desprendendo-se de certa forma das 

influências da Igreja. Foi o deslocamento do jusnaturalismo teocêntrico para o de caráter 

antropocêntrico (TOMÁS Y VALIENTE, 1969, p. 94). 

A lei de 18 de agosto de 1769 não tem oficialmente o título de Lei da Boa Razão, mas 

foi assim intitulada pelo já referido José Homem Corrêa Telles em sua obra Commentario 

Critico á Lei da Boa Razão, já que o mote de tal diploma era limitar a interpretação dos juristas 

e a utilização do Direito Romano à boa razão (TELLES, 1865, p. 3), além de ter sido essa 

expressão utilizada na lei repetidas vezes. Como lembra Gustavo Cabral (2011, p. 126), não 

seria a primeira vez que uma legislação portuguesa emprega o termo, uma vez que as 

Ordenações Filipinas já utilizavam. Tal expressão e a forma como foi colocada na lei de 1769 

foram influenciadas pela razão iluminista e também pela atuação legislativa de outros déspotas 

esclarecidos europeus, notadamente dos austríacos. 

Em suma, boa razão, que teria como sinônimos a “razão natural ou justa razão” (CRUZ, 

1974, p. 127, grifos do autor), seria os motivos racionais para a criação das leis e dos costumes, 

com base no contexto social português da época e nos seus problemas temporais, dando 
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prioridade ao desenvolvimento das ideias humanas, sendo preteridas as ideias da igreja católica. 

Era necessário captar o espírito nacional para interpretar as fontes do direito. As leis emitidas 

pelo rei, como já eram fruto da boa razão, não precisavam ser confirmadas por este critério. 

Para uma fonte como o direito romano fazer parte do direito subsidiário português, havia a 

necessidade de passar pelo crivo da boa razão. 

No parágrafo 9º da lei de 18 de agosto de 1769, havia três critérios para identificar qual 

o conteúdo da boa razão. O direito subsidiário deveria passar por um desses parâmetros para 

ser considerado válido para a ordem jurídica portuguesa. O primeiro critério afirmava que a boa 

razão “consiste nos primitivos principios, que contém verdades essenciaes, intrinsecas, e 

inalteraveis, que a Ethica dos mesmos Romanos havia estabelecido, e que os Direitos Divino, 

e Natural, formalizarão para servirem de Regras Moraes, e Civis entre o Christianismo”. 

Deste trecho, nota-se que, para que uma suposta fonte do Direito fosse válida dentro da 

ordem portuguesa, era necessário que sua razão de ser estivesse compatível com normas de 

conduta antigas e constantemente utilizadas que tenham sido sedimentadas dentro do direito 

natural, do direito divino e das regras cristãs. A verdade poderia ser alcançada através da razão, 

e o guia para se chegar seria a moral cristã (CABRAL, 2011, p. 130). Como a razão é intrínseca 

a todas as pessoas, a verdade seria universal, e todos poderiam alcançá-la. Portanto, de acordo 

com este raciocínio, a verdade seria uma só para todos os locais e todas as épocas, e, por 

consequência, assim também seriam as leis, pois estão fundamentadas nesta verdade universal. 

Portanto, este primeiro critério determinava que o direito subsidiário estivesse em harmonia 

com a moral cristã e o direito natural. 

O segundo parâmetro para saber se uma fonte do direito estava de acordo com a boa 

razão era o direito das gentes, o qual era um ramo do direito natural que versava sobre as regras 

de convivência entre povos e Estados diferentes (CABRAL, 2011, p. 132). Nota-se, portanto, 

que este segundo critério pode ser considerado um desdobramento do primeiro, já que são 

normas solidificadas no direito natural. O terceiro critério dizia respeito às práticas comerciais, 

os quais já estavam bastante desenvolvidas se comparadas àquelas que o direito romano 

pretendia regular. Nestes casos, não cabia utilizar normas que não se alinhavam com a nova 

realidade. Portanto, quando houvesse lacuna sobre regras de comércio, este deveria ser 

regulamentado conforme as leis políticas, econômicas, mercantis e marítimas de outras nações 

modernas e cristãs, excluindo-se totalmente o direito romano (MARCOS; MATHIAS; 

NORONHA, 2014, item 34). 
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Percebe-se que a Lei da Boa Razão se coadunava com o chamado usus modernus 

pandectarum, corrente jurídica surgida na Alemanha, representado, por exemplo, por Benedict 

Carpzov. Havia uma preocupação prática de resolução de conflitos da época e que, muitas 

vezes, o direito romano não mais se fazia útil. Assim, o usus modernus pandectarum consistia 

na utilização do direito romano somente nas partes que poderiam ser atualizadas de acordo com 

as contingências dos novos tempos. Segundo Franz Wiecker (1967, p. 227), deixava-se de lado 

a ideia de que o direito romano deveria ser recepcionado em sua totalidade ou que deveria ser 

aplicado universalmente. 

Tal corrente não se iniciou na Idade Moderna, mas sim na alta Idade Média. Uma de 

suas facetas, no Antigo Regime, traz como parâmetro a razão humana, fenômeno que 

corresponde diretamente com o jusracionalismo (WIEACKER, 1967, p. 237). Opunha-se a 

correntes anteriores, como a dos comentadores de Bártolo, e dos glosadores de Acúrsio 

(MARCOS; MATHIAS; NORONHA, 2014, item 21). Pode-se entender, portanto, que os 

doutrinadores do usus modernus pandectarum poderiam ser utilizados como direito subsidiário, 

já que estariam de acordo com a boa razão. 

A seguir, a Lei da Boa Razão colocava em cheque também a passagem do Título LXIV, 

Livro III, das Ordenações Filipinas, que falava sobre a competência do juízo eclesiástico para 

matérias que tragam pecado. Dispunha a lei que, por conta da confusão sobre a interpretação 

de tal trecho, ela deveria ser considerada como não escrita. Revogou-se esta parte, devendo a 

partir de então se entender, de forma mais simples, que nos casos de delitos previstos nas leis 

portuguesas, a competência seria secular, e que não seria nunca discutido pecado nos tribunais 

temporais. Da mesma forma, as cortes eclesiásticas nunca poderiam julgar os delitos no seu 

aspecto secular, ou seja, mesmo em condutas que fossem crimes e ao mesmo tempo pecado, a 

Igreja deveria se ater somente às questões de fé e do espírito (CABRAL, 2011, p. 123). 

Falava-se mais sobre direito subsidiário, agora a respeito dos estilos da corte e dos 

costumes, pois, segundo as justificações da lei, tais fontes do Direito seriam amplamente 

manipuladas conforme o arbítrio dos doutrinadores, advogados e julgadores, sem mesmo 

corresponder a estes costumes e estilos. Assim, a lei determinava que, para haver de fato estilo 

da corte, era preciso que o entendimento estivesse incluído nos assentos da Casa de Suplicação. 

Por outro lado, para caracterizar os costumes, seria necessário: a) que eles estivessem de acordo 

com a boa razão; b) que não fossem contrárias às leis do reino; c) que fossem de longa data, 

provando-se que tinham mais de cem anos. 
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Para saber se o silêncio como crime de lesa-majestade estava de acordo com a boa razão 

ou não, pode-se recorrer aos próprios fundamentos de tal delito, no seu aspecto temporal, 

deixando de lado as justificativas de fé. Relembra-se aqui que o referido crime pretendia manter 

o status quo de uma sociedade, protegendo o poder do rei e também a estrutura do Estado, assim 

como alguns valores simbólicos, a exemplo da fidelidade e da obediência. Havia a obrigação 

de cuidado com o príncipe por parte dos súditos. Condutas que colocassem em perigo tais 

interesses deveriam ser punidas, pois estariam ameaçando a estabilidade da sociedade, além de 

perturbar a paz pública. Da mesma forma, a falta de cuidado com o reino e com o monarca 

também poderia incorrer no delito. 

Tanto a estabilidade do Estado como o poder do rei em uma monarquia não poderiam 

ser abaladas, pois violariam a ordem natural das coisas. Diz-se natural porque se compreendia 

que, assim como a ordem divina, que possui Deus como o a maior autoridade, o plano temporal 

também deveria ter um líder que não reconhece superior, ou seja, o príncipe. Além disso, poder-

se-ia dizer que o crime de lesa-majestade era essencial para a segurança estatal e para defender 

o príncipe. O dever de zelo com a pessoa real também estaria de acordo com o direito natural, 

já que tal obrigação era comumente encontrada em diversas nações, desde tempos remotos. 

 Nota-se que o silêncio poderia ser incluído numa falta de cuidado com o monarca, 

mesmo aquele que não tinha como finalidade o sucesso de uma traição, pois implica somente 

uma negligência por parte do súdito. Assim, estando de acordo com o direito natural, tal 

entendimento também estaria em conformidade com a boa razão da lei de 18 de agosto de 1769. 

Portanto, as fontes de direito romano e da opinio communis que tratam do crime de lesa-

majestade e do silêncio daqueles que sabiam de alguma traição estariam afinadas à boa razão. 

Diante de todas essas considerações, existiam fundamentos jurídicos e políticos para a 

tipicidade no crime de lesa-majestade das condutas de todos aqueles que foram condenados na 

Inconfidência Mineira pelo acordão do chanceler da Relação do Rio de Janeiro e presidente do 

Tribunal de Alçada formada para o caso. Fontes aqui trazidas demonstram que se constituía 

crime de lesa-majestade a hipótese de não se denunciar uma traição com o propósito de a ver 

bem-sucedida, ignorando a possibilidade da tipificação de silêncios que não tinham esta 

finalidade. Assim, nota-se uma nova lacuna.  

Apesar de, atualmente, na ordem jurídica brasileira, o princípio da legalidade exigir que 

a lei traga taxativamente a descrição da conduta delituosa, ou que a própria lei permita, 
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genericamente, uma ampliação do âmbito de um tipo penal nos casos de omissão imprópria, no 

Direito português do Antigo Regime, tal princípio era entendido de outro modo, ou seja, não 

havia essa exigência de taxatividade. Não necessariamente havia que se falar na ideia de que é 

permitido o que não é proibido pela lei.  

Haveria então a possibilidade de buscar-se outras fontes sobre o tema, nas quais foram 

encontrados entendimentos de que não há diferenciação do silêncio com base na finalidade para 

fins de tipicidade do referido delito. Por conseguinte, mesmo aqueles que, apesar de não terem 

participado efetivamente do levante, mantiveram segredo sobre a conjuração, seja com o 

propósito de ajudar ou não, podiam sim ser condenados pelo crime de lesa-majestade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho buscou analisar o crime de lesa-majestade cometido no caso da 

Inconfidência Mineira, notadamente quanto à tipicidade dos seus envolvidos no referido delito. 

Para tanto, ponto importante foi identificar as fontes do direito português à época, com o 

objetivo de nelas encontrar disposições referentes ao crime. Desta forma, a primeira parte deste 

trabalho foi dedicado a examinar brevemente a história política portuguesa em conjunto com as 

principais fontes da ordem jurídica de cada época. Ademais, para entender em detalhes a 

tipicidade no crime dos envolvidos com a Inconfidência, no mesmo primeiro capítulo, efetuou-

se um relato sobre o que foi o movimento, seus antecedentes históricos, suas motivações, seus 

membros e planos. 

No espaço onde se tem Portugal, desde a antiguidade, já passaram diversos povos. O 

local foi dominado inclusive pelo Império Romano, que dividia o território em províncias. A 

ordem jurídica na época se fazia através de um conjugado de leis romanas e tradições regionais. 

Após esse domínio, povos originalmente germânicos passaram a dominar a Península Ibérica, 

como foi o caso dos Visigodos, a partir do século V, os quais instituíram uma monarquia. 

Durante a alta Idade Média, um importante compilado de leis visigóticas foi elaborado, qual 

seja, o Liber Judicum, que, além de ter influência do direito romano, reforçou a fé católica.  

No século VIII, houve o declínio deste reino e a invasão dos mouros. Ainda no mesmo 

século, iniciou-se a reconquista da Península Ibérica pelos cristãos remanescentes no norte, 

surgindo diversos reinos durante a Idade Média, como Astúrias, Oviedo, Leão, Castela, Galécia 

e outros, que foram unificados no século XI por Afonso VI. Portugal foi fundada no século 

seguinte, separando-se de Castela, e iniciando a dinastia dos Borgonha. 

O direito português durante o período da reconquista tinha um certo caráter casuístico. 

Os nobres e a Coroa tinham como maior preocupação as guerras, deixando para as assembleias 

a atribuição de gerir os problemas domésticos, fazendo uso de costumes dos diversos povos que 

ali já passaram, inclusive dos Visigodos. O Liber Judicum ou Lex Visigothorum ainda era uma 

fonte do direito. Ademais, cada localidade possuía seus próprios forais, o que demonstrava uma 

marca de particularidade na ordem jurídica de cada lugar.  

Durante a baixa Idade Média, no século XII, houve o redescobrimento do direito romano 

e do Corpus Iuris Civilis, iniciando-se a era do ius commune. Período em que a autoridade dos 

juristas (communis opinio doctorum) era maior que das leis estatais, que em Portugal só iria 
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terminar com o Marquês de Pombal. Uma das características da Idade Média e boa parte do 

Antigo Regime no reino português foi o pluralismo jurídico. 

No fim do século XIV, iniciou-se uma nova dinastia em Portugal, a de Avis. 

Inicialmente, as assembleias ou cortes eram bastante utilizadas, o que foi decaindo com o passar 

do tempo. As principais fontes do direito real nesta dinastia foram as Ordenações Afonsinas 

(1446) e Manuelinas (1521). As primeiras basearam-se no direito romano, canônico e nas Siete 

Partidas. Havia um sistema de direito subsidiário, o que significava que no caso de lacuna nas 

leis reais, estilos da corte e costumes, poder-se-ia utilizar o direito romano ou o direito canônico, 

a depender da matéria, além dos ensinamentos de Acúrsio e Bártolo. Nas segundas Ordenações, 

houveram leves mudanças neste direito subsidiário, notadamente no que tange às matérias que 

seriam de direito romano ou canônico. Através da mudança, determinou-se prioridade dos 

doutores do direito comum em geral em detrimento de Acúrsio e Bártolo. 

No século XVI, encerrou-se a dinastia de Avis com o advento da União Ibérica e do 

reinado de Filipe I, momento em que Portugal e Espanha estavam sob o domínio da mesma 

coroa. Iniciava-se a dinastia dos Habsburgo. As principais legislações à época foram as 

Ordenações Filipinas de 1603, as quais mantinham em boa parte as Manuelinas, mas atualizadas 

com leis posteriores a esta. Além disso, o sistema de direito subsidiário seria a mesma. 

A dinastia dos Bragança iniciou-se em 1640, terminando a União Ibérica. A partir desse 

momento, as cortes foram parcamente utilizadas. Havia uma tentativa de aumentar 

centralização do poder nas mãos do monarca, o que ficou mais nítido durante o governo de José 

I (r. 1750-1777). Neste reinado, destacou-se o principal secretário do rei, Sebastião José de 

Carvalho e Melo, posteriormente conhecido como Marquês de Pombal. Tal período ficou 

conhecido em seu aspecto político como Pombalismo, pelo qual o rei e Carvalho e Melo 

pretendiam dar maior racionalidade à administração, fortalecer o poder do príncipe, e afastar a 

grande influência da Igreja. Por consequência, buscava-se também um maior controle das 

possessões ultramarinas.  

A principal legislação da época foi a Lei da Boa Razão de 18 de agosto de 1769, a qual 

tinha como principal mote a limitação do direito subsidiário, já que as leis reais estavam sendo 

continuamente ignoradas na prática forense. A proposta era reforçar a autoridade das leis 

estatais. As lacunas destas poderiam ser colmatadas, por exemplo, pelo direito romano, mas 
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somente se estivessem de acordo com a boa razão. Além disso, não seria mais permitido utilizar 

as glosas de Acúrsio ou os comentários de Bártolo. 

Nesse contexto, iniciaram-se os fatos que levaram aos eventos da Inconfidência Mineira. 

O ouro da região de Minas Gerais era objeto de inúmeras fraudes. Era contrabandeado para as 

colônias espanholas na América, onde era trocado por prata, a qual entrava no Brasil, e então 

remetida clandestinamente para a Inglaterra. Em razão disso, a fiscalização ficou mais rígida. 

Foram criadas as Juntas das Fazendas e Casas de Fundição de ouro, para darem maior 

efetividade à cobrança do quinto. Ainda, ficou determinado o recolhimento de no mínimo de 

100 arrobas de ouro por ano, sob pena de proceder-se a derrama. Esta maior fiscalização foi 

uma das principais motivações da Inconfidência Mineira, juntamente com a falta de liberdade 

econômica para o comércio com outras nações e para a industrialização local. 

Em 1788, chegou na capitania de Minas Gerais o novo governador, o Visconde de 

Barbacena. Este tinha instruções de Martinho de Melo e Castro, o secretário do ultramar do 

governo de D. Maria I, para cobrar dos mineiros o quinto, que há anos não batia a meta das 100 

arrobas. Se fosse necessário, deveria ser executada a derrama. Além disso, o governador deveria 

fazer a cobrança de vultuosas dívidas de membros da plutocracia mineira perante a Coroa. 

Por conta dessas medidas, aliadas à inspiração provinda da independência das colônias 

na América do Norte e dos pensamentos iluministas, iniciou-se em Minas Gerais um 

movimento sigiloso que pretendia a independência da região, separando-se de Portugal. A 

maior parte dos envolvidos eram homens ricos e cultos, mas também grandes devedores da 

Coroa ou que não queriam se submeter ao arrocho fiscal. Assim, visando maior liberdade 

econômica, houve o planejamento de um levante, no qual estes indivíduos esperariam a derrama 

acontecer (fato que aumentaria a indignação do povo) para matar o governador e proclamar a 

independência. Além disso, planejavam manter um conflito armado com Portugal caso fosse 

necessário. 

Neste capítulo foram definidas quatro categorias de pessoas envolvidas na 

Inconfidência. O primeiro grupo era formado pelos ativistas, isto é, aqueles que tomariam 

posições mais ostensivas, a exemplo da convocação de pessoas para o levante. O segundo grupo 

tratava dos ideólogos, sendo aqueles que definiriam os fundamentos filosóficos do movimento, 

assim como elaborariam as leis da nova nação. A terceira categoria é daqueles que não tinham 

muita participação, mas entraram no movimento mais por questões patrimoniais do que 
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ideológicas. Por fim, apresentou-se um quarto grupo, daqueles que não participaram do levante, 

mas que era do seu conhecimento, deixando de denunciar às autoridades. 

A revolução nunca fora efetivada, limitando-se a apenas reuniões, convocações e 

planejamentos, já que o estopim que esperavam nunca ocorreu, qual seja, a derrama. Por saber 

que a população mineira não conseguiria pagar os tributos devidos, o Visconde de Barbacena 

decidiu não realizar a derrama, o que frustrou a motivação dos inconfidentes, dando um banho 

de água fria no movimento. Só após suspender a derrama, o governador ficou sabendo da 

conjuração. Ele pretendia resolver o problema informalmente, diminuindo o ânimo de revolta 

através de acordos com os inconfidentes. Ocorre que, no Rio de Janeiro, o vice-rei também 

tomou conhecimento, instaurando uma devassa contra os membros da Inconfidência pelo crime 

de lesa-majestade. Para tentar evitar que se descobrisse seus acordos, Barbacena também 

mandou iniciar uma devassa em Minas Gerais. 

Diante de tal contexto, para entender melhor a tipificação e tipicidade do crime de lesa-

majestade em relação aos condenados pela Inconfidência Mineira, no segundo capítulo foi 

preciso fazer uma análise do que seria este crime, trazendo vários de seus elementos e 

fundamentos, baseando-se tanto na literatura atual, como na do direito comum. Definiu-se tal 

delito como uma conduta que ameaça a segurança do Estado ou afronta os interesses do 

príncipe. Além disso, apresentou-se um breve apanhado histórico. Destacou-se as leis romanas 

Ad Legem Iuliam Maiestatis e a De seditiosis et his qui plebem audent contra publicam quietem 

colligere. Ainda do Corpus Iuris Civilis, foi falado dos ensinamentos de Ulpiano, Scaevola e 

Marciano, que definiam e descreviam várias hipóteses do delito, como a convocação ou 

induzimento para movimentos contra o Estado. Da Idade Média, mencionou-se o Fuero Real e 

as Siete Partidas, as quais apresentavam o dever do cidadão de amar e cuidar do rei, de sua 

família e de seu Estado, punindo com a morte a ofensa ao monarca. 

Discutiu-se também os fundamentos do crime de lesa-majestade. O primeiro consistiria 

na ideia de que o príncipe era o maior representante de Deus para assuntos temporais, não 

reconhecendo superior na terra. Por conta disso, sua posição não poderia ser desafiada, e todos 

deviam obediência a ele, caso contrário, incorria-se numa desobediência à própria divindade. 

Em segundo lugar, a base para tal crime era a ideia de segurança do Estado e a manutenção do 

status quo. Assim, não se admitiam comportamentos, por menos graves que fossem, que 

contestassem o funcionamento e a organização estatal. Evitava-se a dissidência e priorizava-se 

a segurança e a ordem natural das coisas. Dois conceitos chaves para entender o crime eram a 
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hierarquia e a obediência. O monarca estava em posição hierárquica superior a todos os outros 

súditos, e estes estavam em estado de sujeição, devendo obediência ao rei. Por consequência, 

surge o dever de fidelidade do súdito para com seu monarca, não podendo aquele trair a 

confiança deste, devendo fazer tudo no interesse do príncipe. 

Para fins didáticos, utilizou-se categorias de discussões modernas para descrever alguns 

elementos do referido crime. O primeiro foi a noção de interesse a ser protegido, que na hipótese 

é a maiestas, a qual pode significar duas ideias: a) um atributo do príncipe que consiste num 

poder sobre o povo que não conhece limites; b) uma relação resultante da hierarquia entre rei e 

súdito, em que este está sujeito àquele. Neste caso, o crime se presta para proteger a relação 

hierárquica entre aquele que está em posição superior e pessoas que estejam em posição 

inferior. Como tal hierarquia faz parte da organização estatal, a desobediência ou a afronta 

daquele que está acima, em última análise, afeta também o Estado. Como elementos que 

pressupõem a maiestas, têm-se a summa, a perpetua e a legibus soluta. 

Depois, falou-se do sujeito passivo, que em regra é o príncipe. Discutiu-se a 

possibilidade de o crime ser cometido contra outras autoridades públicas subalternas ao rei. A 

maiestas poderia ser ampliada para os representantes reais, já que ofender estes seria afrontar o 

próprio rei. Além disso, falou-se da perspectiva de que as autoridades públicas possuem uma 

maiestas própria, advindas da própria soberania do Estado. Utilizando o mesmo raciocínio 

anterior, atacar as autoridades estatais seria ameaçar a própria organização do Estado. Desta 

forma, ofender esses magistrados poderia ser considerado crime de lesa-majestade. 

Discutiu-se também o sujeito ativo que, de forma geral, poderia ser qualquer pessoa em 

posição hierárquica inferior que ofenda um superior. Além disso, como o rei não reconhece 

superior, ele nunca poderia cometer tal crime. A dúvida principal seria sobre as condutas de 

quem não está na relação de maiestas, ou seja, que não faz parte de uma hierarquia. Falou-se 

então dos banidos, que perdiam a condição de súdito. Haviam construções doutrinárias tanto 

no sentido para excluí-los do crime, como para integrá-los como possíveis agentes do delito. 

Quanto aos primeiros, argumentavam que não faz sentido falar de lesa-majestade em relação 

àqueles que não fazem parte da maiestas. Em relação aos segundos, como o propósito era 

proteger o rei e o Estado, seria necessário tratar o banido que afronta o rei e o Estado como um 

inimigo, sendo possível, então, eliminá-lo e, ao mesmo tempo, punir seus familiares que 

continuavam no reino, sob a incriminação na lesa-majestade. 
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O delito em estudo era dividido em lesa-majestade humana e divina, sendo o primeiro a 

ofensa ao rei e ao Estado, e o segundo uma ofensa à fé e a Deus. A lesa-majestade divina não 

foi objeto deste trabalho. Sobre a humana, poder-se-ia classificar em primeira cabeça e segunda 

cabeça. Aquela tratava de condutas que ameaçavam de forma direta a vida, saúde e fama do 

príncipe e de seus familiares mais próximos, assim como aquelas que trouxessem perigo à 

segurança do Estado. Já o crime de lesa-majestade de segunda cabeça se preocupava com 

comportamentos menos graves que, de forma tangencial, afetassem os interesses referidos 

acima.  

Quanto aos tipos de condutas, poderiam ser classificadas em rebellio, seditio e proditio. 

Sobre a primeira, entendia-se ser uma desobediência qualificada, uma conduta de uma só pessoa 

que pretendia mudar uma determinada política estatal. Já a seditio consistia numa desobediência 

coletiva e organizada, com o propósito de mudar todo o regime político do Estado. Já a proditio 

era o comportamento de pessoas que se diziam leais ao rei, mas que dissimuladamente 

conspiravam contra ele. 

Críticas iluministas foram apresentadas, apesar de admitirem a necessidade de 

existência do crime de lesa-majestade. Contudo, seria necessário fazer um enxugamento das 

condutas que poderiam configurar tal delito, reservando sua punição somente para 

comportamentos realmente graves, que houvesse uma efetiva externalização da vontade de trair 

o rei e o Estado. Assim, só a cogitação não poderia ser punida. 

Por fim, apresentou-se tal delito na história da legislação portuguesa, destacando-se a 

lei de 1211 elaborada por Afonso II, e a de 1355, que traz pela primeira vez essa expressão lesa-

majestade nas leis do reino português. Mas as mais relevantes leis sobre este crime eram as três 

Ordenações do reino, que traziam no seu livro V tal infração. As Afonsinas não faziam diferença 

entre traição contra o rei e traição contra o pai e um senhor, e a comparava com uma doença 

contagiosa, que poderia transmitir o ânimo sedicioso para outras pessoas e descendentes, 

devendo, então, ser punida com a morte natural e cruel. As Ordenações seguintes trataram de 

forma semelhante o delito, mas fazendo a diferenciação entre a traição e o aleive. 

As Ordenações Filipinas conceituavam o crime de lesa-majestade como uma traição 

contra a monarquia. Descrevia os comportamentos configuradores do delito, dividindo-os em 

primeira e segunda cabeça. A principal hipótese para fins deste trabalho era a conduta de se 

fazer reuniões nos quais houvessem tratativas para se levantar contra o rei e o Estado. De acordo 
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com essas Ordenações, aquele que fizesse parte de uma traição, mas fosse o primeiro a dar 

conhecimento ao rei, seria perdoado. A punição, em regra, era a morte natural e cruel, o confisco 

de bens e a infâmia. Entretanto, muitas vezes, em razão da benevolência do rei e sua intenção 

de se mostrar como uma figura paterna (rígida, mas misericordiosa), a morte era substituída 

pelo degredo. 

O terceiro capítulo deste trabalho se prestou a demonstrar a pertinência da condenação 

dos inconfidentes da sublevação em Minas Gerais com a tipificação do crime de lesa-majestade. 

Para tanto, falou-se primeiro das devassas, as quais seriam um instrumento de persecução da 

culpa dos réus, incluindo tanto a investigação como o processo. Dividia-se as devassas em 

gerais e especiais. As primeiras eram feitas periodicamente, com o propósito de se ter 

conhecimento de crimes, e tinham relação com a fiscalização de autoridades públicas. As 

segundas aconteciam quando já se tinha a informação de um determinado delito. Buscavam 

descobrir quem foi ou foram seus agentes. As devassas especiais poderiam ser iniciadas de 

ofício em determinados delitos, como o caso da lesa-majestade. 

Em seguida, analisou-se a tipicidade das condutas relativas à Inconfidência Mineira com 

o crime em estudo. Constatou-se que se tratava de um crime de lesa-majestade humana, já que 

não estava ligada com questões de fé, mas sim com problemas políticos. Ainda, os fatos se 

inseriam no crime de primeira cabeça, já que correspondia ao que estava previsto no Livro V, 

título VI, item 5, das Ordenações Filipinas, o qual prevê como lesa-majestade a conduta de 

fazer ajustes com a finalidade de comprometer a integridade do Estado. Tratava-se, também, de 

comportamentos que se identificavam tanto com a seditio quanto com a proditio, já que a 

Inconfidência era um movimento que integrava várias pessoas, as quais haviam combinado 

entre si, de forma organizada, romper com o Estado português, além de terem feito reuniões 

secretas, mesmo quando seus envolvidos se diziam leais à rainha. 

Sebastião Xavier de Vasconcelos Coutinho, o magistrado responsável pela presidência 

do Tribunal de Alçada, órgão temporário criado para o caso da Inconfidência Mineira, no 

acordão que elaborou, condenou diversos envolvidos, descrevendo as condutas de cada réu de 

acordo com as provas e as conclusões que tinha tirado. Ainda, dividiu os condenados nas 

categorias de chefe, daqueles que prometeram ajuda, e os que somente sabiam do levante, mas 

não denunciaram. Em relação a estes, o acordão deixou claro que a falta de denúncia significava 

um apoio tácito ao movimento, ou seja, uma presunção, já que possuíam o dever de cuidar do 

rei e do Estado, o que, por consequência, deságua na obrigação de delatar. Em relação àqueles 
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que desacreditavam na efetividade da Inconfidência, o magistrado entendeu que não cabe a eles 

avaliar o risco. Ao analisar-se o acordão, notou-se que este não aponta expressamente qualquer 

fundamento em alguma fonte do direito português. 

Apesar da pena de morte aplicada a alguns dos réus, D. Maria I já tinha, antes mesmo 

da decisão de Vasconcelos Coutinho, elaborado uma carta régia na qual já delimitava as penas 

a serem executadas, comutando as mortes em degredo, exceto a quem fosse considerado líder 

e propagandista, papéis que, na avaliação do magistrado, recaíram em Tiradentes. Tal 

determinação foi uma amostra da graça do príncipe, a qual consiste num poder extraordinário 

que pode inovar a ordem jurídica, já que o rei seria titular da jurisdição, isto é, a autoridade de 

dizer o direito tanto no plano abstrato quanto em casos concretos. O objetivo da graça era fazer 

justiça, e o perdão e comutação de penas no caso concreto era uma obrigação do rei caso a 

justiça exigisse. Como parte dos inconfidentes já haviam prestados serviços relevantes para a 

Coroa, eles acabaram merecendo um tratamento mais benevolente. 

Diante deste cenário, conhecendo como se deu a configuração no crime de lesa-

majestade das condutas de maior parte dos condenados, analisaram-se os fundamentos para a 

tipicidade daqueles que, apesar de não ter sido provado que contribuíram com a conjuração, 

dela tinham conhecimento e não denunciaram. O primeiro local a ser investigado uma 

disposição acerca deste silêncio infiel seria nas Ordenações Filipinas. O referido item 5 do título 

sobre lesa-majestade informava que também comete o crime aquele que dão ajuda, conselho ou 

favor aos conjuradores. Definiu-se que, para haver ajuda ou favor, seria necessária uma conduta 

que tenha como finalidade o êxito do levante. Assim, o silêncio que tinha a intenção de manter 

em segredo o movimento para que futuramente ele fosse efetivado poderia ser considerado 

crime. Contudo, o silêncio daqueles que não acreditavam no sucesso da Inconfidência não se 

encaixaria nesta disposição. Percebeu-se então duas espécies de silêncio infiel, sendo o primeiro 

caso narrado o malicioso, e o segundo chamou-se de silêncio ingênuo. 

Em relação a esses que silenciaram sem o propósito de auxiliar a Inconfidência, haveria 

uma lacuna nas leis do reino. Neste caso, dever-se-ia recorrer ao direito subsidiário. Neste 

ponto, indagou-se se seria possível buscar normas incriminadoras em outras fontes que não o 

direito estatal, isto é, se havia a preocupação com o princípio da legalidade da forma que se 

entende hoje. Mesmo em autores iluministas como Beccaria, a ideia de legalidade só se 

relacionava com a pena, ou seja, a punição deveria estar prevista anteriormente em uma lei, não 

mencionando a descrição do delito em si. Ademais, à época, o entendimento predominante era 
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que a lei se prestava somente para dar aos juristas contornos gerais ou mesmo um guia de 

interpretação. Não se falava em taxatividade ou precisão da descrição de delitos. A lei e a 

legalidade tinham o intuito de reafirmar ou reforçar o poder do monarca, e não de proteger a 

liberdade dos indivíduos. 

Os juízes poderiam utilizar seu arbitrium para resolver os casos que chegassem ao seu 

exame, inclusive criminais. Por tal atributo, o magistrado tinha grande espaço de atuação para 

julgar, mas sempre com o propósito de trazer justiça ao caso concreto, limitado pela equidade 

e também por construções jurídicas já sedimentadas. Quando um fato fosse claramente uma 

ofensa aos interesses do Estado, poderia o julgador adaptar o direito quando a lei não resolvesse 

a hipótese de forma justa. Desta forma, seria possível a criação de novos tipos penais pelo 

julgador, sem necessidade de lei formal. Como os magistrados tinham seu arbitrium 

delimitados pela literatura jurídica, seria possível buscar no direito subsidiário normas penais 

incriminadoras. 

Dentre algumas fontes que foram apresentadas, têm-se por exemplo, o Corpus Iuris 

Civilis, o qual, através da Ad Legem Iuliam Maiestatis, afirmava que se deve punir pelo mesmo 

crime de lesa-majestade os cúmplices, os seguidores e associados dos traidores. Estas 

expressões possuem grande espaço de interpretação. Do termo “cúmplice” e “seguidores”, 

pode-se entender aqueles que, mesmo em silêncio, aprovam a traição. Assim, neste ponto, 

chega-se à mesma conclusão daquela tirada das Ordenações. Já o termo “associados” pode 

alcançar aqueles que tinham negócios com os traidores, ocorre que, conforme as provas das 

devassas, nem todos os condenados pelo silêncio infiel tinham associação com algum outro 

inconfidente. O ensinamento de Ulpiano também recai na interpretação de que, para o silêncio 

fosse considerado crime, era necessária a finalidade de ajudar a traição a ser bem-sucedida. 

Desta forma, a lacuna se mantém. 

Buscou-se, então, alguns autores da opinio communis doctorum. Prospero Farinaci 

afirmava que o silêncio daquele que está fora da maiestas não configura o crime. Portanto, 

aquele que está dentro da referida relação de sujeição poderia incorrer no crime através da falta 

da denúncia de uma conjuração de que tenha conhecimento. Nota-se que não se exige a intenção 

de auxiliar os traidores, bastando o mero silêncio. Contudo, considerou-se que Girolamo 

Giganti falava que o silêncio configurava o crime de lesa-majestade quando se dava por conta 

de medo ou de má-fé. Portanto, afirmou-se que havia fontes que consideravam qualquer silêncio 

infiel, independentemente da sua finalidade, tipificando o crime de lesa-majestade. Da mesma 
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forma, haviam outras que faziam uma diferenciação entre um silêncio malicioso, que tinha o 

propósito de ver o êxito de uma sublevação, e o silêncio ingênuo, que não teria tal finalidade. 

Ao fim, foi preciso analisar se a interpretação de que qualquer silêncio configura o 

referido delito está de acordo com a “boa razão” da lei de 18 de agosto de 1769, do qual um dos 

critérios seria o direito natural. Faz parte desta a ideia de que o rei é o representante de Deus na 

terra, sendo a cabeça do plano temporal, refletindo a ordem divina. Tal configuração deveria 

ser, então, protegida pelos súditos, os quais tinham uma obrigação de cuidado com o rei e com 

o Estado. O silêncio, intencional ou não, de um levante que se tem conhecimento poderia 

significar uma grave falta de zelo, que daria margem a um perigo à ordem natural das coisas. 

Desta forma, pelos próprios fundamentos da lesa-majestade, interpretações do direito 

subsidiário que considere qualquer silêncio como crime estariam validados pela boa razão. 

Praticamente não há dúvidas de que a conduta daqueles que, mesmo não participando 

de uma sublevação, dela tinham conhecimento e não denunciavam às autoridades configurava 

o crime de lesa-majestade quando o silêncio infiel tinha a pretensão de ver o levante ser exitoso, 

isto é, quando o silêncio era malicioso. Ocorre que havia uma certa vacilação quanto ao silêncio 

ingênuo, existindo aqueles que não consideravam como crime a falta de denúncia por 

desacreditar no sucesso do levante. Mas havendo somente uma fonte que aceite tal hipótese 

como crime, era possível sua tipificação e tipicidade, estando, além disso, de acordo com a boa 

razão. Portanto, finalmente considera-se que, a partir das fontes aqui utilizadas, existiam 

fundamentos jurídicos na época para os inconfidentes que silenciaram serem condenados pelo 

crime de lesa-majestade, não sendo importante a finalidade da omissão. 
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