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MONTESQUIEU
O ESPÍRITO DAS LEIS

Título original: L´Esprit des lois

DO ESPÍRITO DAS LEIS
OU DA RELAÇÃO QUE AS LEIS DEVEM TER
COM A CONSTITUIÇÃO DE CADA GOVERNO.
COM OS COSTUMES, O CLIMA, A RELIGIÃO,
O COMÉRCIO, ETC. A QUE O AUTOR
ACRESCENTOU PESQUISAS RECENTES SOBRE
AS LEIS ROMANAS NO QUE TOCA ÀS
SUCESSÕES, SOBRE AS LEIS FRANCESAS
E SOBRE AS LEIS FEUDAIS

Prolem sine matre creatam. OVÍDIO

Advertência do Autor
Para a inteligência dos quatro primeiros livros desta obra, deve-se observar que o que
chamo de virtude na república é o amor à patria, ou seja, o amor à igualdade. Não é uma
virtude moral, nem uma virtude cristã, é a virtude política; e este é o motor que move o
governo republicano, como a honra é o motor que move a monarquia. Logo, chamei de virtude
política o amor à patria e à igualdade. Tive idéias novas; logo, foi preciso encontrar
palavras novas, ou dar às antigas novas acepções. Aqueles que não entenderam isto
fizeram-me dizer coisas absurdas, que seriam revoltantes em todos os países do mundo
porque em todos os países do mundo se quer a moral.
2° É preciso prestar atenção à diferença muito grande que existe entre dizer que uma
certa qualidade, modificação da alma, ou virtude, não é o motor que faz agir um governo e
dizer que ela não se encontra neste governo. Se eu dissesse: tal roda, tal pino não são o
motor deste relógio, se concluiria que eles não estão no relógio? Da mesma forma, as
virtudes morais e cristãs estão tanto menos excluídas da monarquia quanto a própria
virtude política não o está. Em uma palavra, a honra está na república, ainda que a
virtude política seja seu motor; a virtude política está na monarquia, ainda que a honra
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Gracias por visitar este Libro Electrónico
Puedes leer la versión completa de este libro electrónico en diferentes
formatos:
 HTML(Gratis / Disponible a todos los usuarios)
 PDF / TXT(Disponible a miembros V.I.P. Los miembros con una
membresía básica pueden acceder hasta 5 libros electrónicos en
formato PDF/TXT durante el mes.)
 Epub y Mobipocket (Exclusivos para miembros V.I.P.)
Para descargar este libro completo, tan solo seleccione el formato deseado,
abajo:

