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O direito canónico
Até ao século XII, o direito canónico é essencialmente local, quer no sentido de que cada 

uma das igrejas nacionais, como a visigótica, tem os seus próprios costumes, tradições e re-

gras, quer no sentido de que, no âmbito de cada diocese, instituição que é a base territorial da 

Igreja católica, existem ainda peculiaridades jurídicas relevantes.

A partir do século XII assistimos ao reforço do papel dos Papas, não apenas no plano inter-

no da Igreja, mas também no plano internacional, assumindo então uma supremacia teórica 

e prática sobre as autoridades temporais dos Estados, por exemplo reconhecendo o título dos 

reis ou promovendo o seu afastamento. Os Papas invocam ser os mediadores entre Deus e 

essas autoridades, de acordo com a doutrina do poder das chaves. Quanto a Portugal e em 

relação à primeira dinastia são exemplos desta intervenção o reconhecimento do título de rei 

a D. Afonso Henriques e a declaração de incapacidade para governar de D. Sancho II, com a 

correspondente designação de D. Afonso, seu irmão, como regente.

No plano interno, inicia-se um processo de renovação do direito da Igreja, marcado tam-

bém pela centralização.

Com a conclusão de um extenso tratado designado como Concórdia dos Cânones Discor-

dantes (cerca de 1140) ou Decreto, título como será conhecido, o monge e professor em Bo-

lonha Graciano pretendeu coligir, ordenar e conciliar cânones antigos, aprovados pelos Papas, 

concílios e pelas diversas igrejas nacionais. A autoridade logo adquirida por esta obra particular 

para a compreensão e solução de contradições do direito anterior foi de tal ordem, que passou 

a ser utilizada, não apenas no ensino, como nos tribunais eclesiásticos.

Ao Decreto seguir-se-ão importantes reformas legislativas.
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Com base num projecto preparado pelo jurista e professor de Bolonha S. Raimundo de 

Peñaforte, Gregório IX aprovou as Decretais em 1234, de importância marcante para o direito 

europeu, não apenas nas questões de fé, mas também nas questões sociais para as quais a 

Igreja entendia legislar. 

Às Decretais de Gregório IX seguir-se-á outra legislação pontifícia. O livro Sexto das De-

cretais devidas a Bonifácio VIII completa a colecção anterior (1298), ao lado da colecção inicia-

da no pontificado de Clemente V, mas a que foi dada força legal em 1317, depois da sua morte 

(conhecidas como Clementinas). A estas colecções de leis pontifícias seriam acrescentadas as 

decretais aprovadas por pontífices posteriores (Extravagantes).

Estes textos de direito canónico serão comentados no ensino universitário. Em termos 

paralelos com o ensino do direito romano, pode igualmente falar-se numa diferença na me-

todologia que acompanha o trabalho dos canonistas contemporâneos dos glosadores e dos 

comentadores. 

A sistematização das colecções de Decretais em cinco livros será adoptada em outras 

obras posteriores, designadamente nas Ordenações portuguesas (Afonsinas, Manuelinas e Fi-

lipinas). A técnica legislativa também influenciou o modo de redigir as leis temporais. Assim, 

as referidas colecções de Decretais estão divididas em cinco livros, os livros em títulos e estes 

em capítulos, sucessivamente tratando das seguintes matérias: jurisdição (judex), processo 

(judicium), estatuto do clero (clerus), casamento (connubium), e crimes (crimen).    

Caixa: o direito canónico

  1140 Decreto de Graciano

  1234 Decretais de Gregório IX

  1582  Revisão e publicação como Corpus Iuris Canonici (na sequência do 

Concílio de Trento)

  1769  Portugal: proibição da aplicação do direito canónico nos tribunais 

seculares (Lei da Boa Razão)

  1917  Código de Direito Canónico (em 1983 foi aprovado um novo Código  

de Direito Canónico)
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O conhecimento e aplicação do direito canónico no país ainda mais se reforçam com a 

fundação do Estudo Geral em Lisboa, por D. Dinis, e a criação de uma escola dedicada ao ensino 

deste ramo do direito. O grau conferido é o de licenciatura, expressão que significa o reco-

nhecimento pontifício aos graduados para poderem ensinar em qualquer outra universidade 

europeia. Também não pode perder-se de vista que tanto a licenciatura em cânones como a 

licenciatura em leis habilitam para o exercício de funções públicas, nomeadamente judiciais.  

A expressão um e outro direito (utrumque ius) sinalizam o modo como o pensamento medieval 

entendeu esta ligação entre direito romano e direito canónico. Na Idade Média, a expressão 

direito romano (ius romanum) foi empregue para referir duas partes, o direito canónico e o 

direito civil – isto é, o direito romano propriamente dito. No entanto, ambas as ordens jurídicas 

mantêm a sua autonomia, com frequentes contradições, e não existiu qualquer tentativa de 

construção sistemática de uma ordem unitária.

O direito canónico exerce um importante papel na transformação das ordens jurídicas na-

cionais. Assim, o direito canónico não é apenas o direito eclesiástico ou da Igreja. Disciplina di-

rectamente matérias de grande relevo social. Em primeiro lugar, as causas espirituais, de que 

a mais relevante é o matrimónio, bem como as matérias anexas, como o adultério, legitimação 

de filhos fora do casamento e separação. Mas também são reguladas pelo direito canónico e da 

competência do juiz eclesiástico um grande número de causas anexas ou mistas às causas es-

pirituais, designadamente esponsais, dotes, testamentos, contratos jurados. Também o direito 

processual, civil e penal, bem como a organização e funcionamento das instituições do Estado 

são profundamente tocados pelo direito canónico. O conceito de ofício e o respectivo regime 

vêm no essencial do direito canónico (estudámos estas matérias na obra Judex Perfectus).No 

âmbito do direito privado, o direito canónico vai construir uma doutrina ética da posse e do 

contrato, de que são aspectos relevantes a posse de boa fé para a usucapião e a proibição da 

usura.

Acima sublinhámos o carácter normativo da teologia moral. Agora vemos que o direito 

canónico realiza no plano jurídico a visão da teologia. Mas esta influência também se dá por 

outras vias, não contenciosas. Os bispos, com as constituições ou leis diocesanas, os visitado-

res chamados a inspeccionar os pecados públicos nas paróquias e dioceses contribuem para 

alterar os costumes locais e impor os modelos de conduta social prescritos pela teologia moral 

e sancionados pelo direito canónico.
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Tribunais da Igreja
É também de sublinhar a ampla competência dos tribunais da Igreja, os quais são, em 

regra, os tribunais episcopais. Efectivamente, em razão da pessoa (os clérigos, em geral, bem 

como as pessoas miseráveis – pobres, viúvas, órfãos, cruzados), ou da matéria (casamentos, 

crimes contra a Igreja, sucessões), muitas causas eram decididas por estes tribunais. Como 

sinal de reconhecimento por parte do Estado, a jurisdição destes tribunais podia ainda esten-

der-se a outras situações designadas como de foro misto, isto é, que podiam ser conhecidas 

tanto pelos tribunais civis como pelos eclesiásticos, de acordo com a regra da primeira citação 

do réu (prevenção da jurisdição).

Ao longo dos séculos, a denúncia dos chamados abusos do clero leva à criação de me-

canismos processuais específicos destinados a evitar desvios da jurisdição do rei (recurso à 

Coroa, entre outros). Demonstrando esta preocupação e como exemplo da política régia, ainda 

na Idade Média, os reis proíbem o juramento nos contratos, porquanto os tribunais da Igre-

ja consideravam-se competentes para julgar destas causas, sempre que existisse incumpri-

mento do juramento. Também o direito de asilo nas igrejas é objecto de legislação restritiva, 

porquanto o direito canónico considerava que todos aqueles que ali se refugiassem da perse-

guição criminal deveriam ser julgados nos respectivos tribunais.

No entanto e apesar destas resistências, a jurisdição dos tribunais diocesanos sobre mui-

tas causas que hoje consideramos civis vai manter-se até ao final do Antigo Regime (v. o nosso 

O Espírito das Instituições). 

De outro lado, o direito canónico também pode ser aplicado nos tribunais do reino. Desde 

D. Afonso II que os reis legislam acerca desta aplicação, numa disposição cujo alcance prático 

tem sido discutido pela historiografia portuguesa. Pela nossa parte, as leis de 1211 não impõem 

a supremacia do direito canónico então existente sobre o direito nacional (v. sobre a matéria o 

estudo recente do Prof. Duarte Nogueira, referido na bibliografia no final deste capítulo). Com as 

Ordenações, disciplina-se expressamente a sua utilização como subsidiário do direito do reino.

Para resolver as controvérsias os reis portugueses pactuaram a respectiva resolução com 

o clero nacional (concórdias) ou com os papas (concordatas). Estes documentos, por vezes 

muito extensos, evidenciam o reconhecimento da aplicação do direito canónico no país, inclu-

sivamente nos tribunais seculares.

As relações dos reis portugueses com a cúria romana nem sempre foram pacíficas. Para 

além dos episódios de decretamento de sanções canónicas, interditos sobre o reino e exco-

munhão de reis, merece ser assinalada a aprovação do beneplácito régio: os reis estabelecem 
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que as cartas e outros documentos pontifícios não podiam circular no reino sem a autorização 

(placet) do rei. Este instituto foi aprovado invocando-se como objectivo prevenir as falsifica-

ções dos documentos pontifícios, no contexto do cisma do Ocidente. Episodicamente suspen-

so no reinado de D. João II, manteve-se até ao liberalismo. No entanto, o beneplácito insere-se 

num quadro mais vasto e problemático das relações dos reis com a Santa Sé e a sua existência 

foi frequentemente objecto de reclamações tanto da parte da Santa Sé como dos bispos.

Direito romano
A história da recepção e da aplicação do direito romano em Portugal é complexa e apenas 

podemos apresentar algumas ideias gerais. Falamos de fenómenos relativos a um tempo longo 

e com consequências decisivas na formação do direito europeu e português. 

O direito romano é aplicado como fonte de direito em Portugal desde a sua recepção medie-

val até ao Código Civil de 1867. A sua aplicação apenas foi restringida em 1769, quando se passa 

a exigir que tenha um uso moderno, ou seja, utilização em outros países europeus civilizados.

A situação é similar em outros países europeus e nas suas colónias. Em França, Alemanha 

e Itália o direito romano só deixa de ser aplicado com a aprovação dos respectivos códigos civis 

de matriz liberal (1804, 1900 e 1865, respectivamente).

Caixa: direito romano justinianeu

  533 Instituições de Justiniano

  533 Digesto ou Pandectas  

  534 Código (Codex)

534-565 Novelas

Séc. XII Renascimento do direito romano

Séc. XIII Início da recepção em Portugal

1446 Expressa utilização como fonte de direito subsidiária

1769  Restrição à aplicação do direito romano, em função do seu uso  

moderno (Lei da Boa Razão)

1867  Direito romano deixa de ser aplicado nos tribunais com o primeiro 

Código Civil
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O direito romano era «uma formidável fortaleza de textos» (Pierre Legendre). A redes-

coberta dos textos do Imperador Justiniano no norte da península itálica nas bibliotecas dos 

mosteiros e catedrais está associada ao renascimento da cultura medieval, com a reforma 

gregoriana e a fundação de novas ordens religiosas. No plano jurídico, aponta-se igualmente a 

ligação com o estudo da técnica notarial, nomeadamente nos locais de formação de notários, 

como Bolonha. São especialmente clérigos que nas bibliotecas e escolas dos seus mosteiros e 

igrejas os responsáveis pela conservação, conhecimento e reprodução dos textos da cultura 

antiga, greco-latina e cristã. Os centros medievais de cultura estão associados à Igreja. Em 

Portugal, é o caso dos mosteiros de Santa Cruz de Coimbra, Lorvão, Alcobaça, S. Vicente de 

Lisboa, Tomar, bem como das Sés de Braga, Porto, Lisboa e Coimbra. As ordens religiosas de S. 

Bento, Cister, Templários, Franciscanos, Dominicanos ou Pregadores foram veículos de criação 

e transmissão da cultura em toda a Europa. Alguns documentos medievais utilizam mesmo a 

expressão clérigos do rei para designar estas pessoas que desempenham funções como con-

selheiros do rei e juízes dos tribunais superiores. De muitos deles sabemos que frequentaram 

universidades estrangeiras. 

Concentramo-nos agora na importância das universidades para explicar este fenómeno que 

a historiografia tradicionalmente designa como renascimento do direito romano justinianeu.

Caixa: Fundação de Universidades (datas aproximadas)

  1088  Bolonha 

   1150  Paris (reconhecimento)

   1156  Oxford (reconhecimento)

    1175  Modena

  1209  Cambridge

   1218  Salamanca

   1222  Pádua

   1235  Orléans

  1288 (1290)  Lisboa
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Universidade 
As universidades são uma das mais importantes criações da Idade Média, responsáveis 

pelo nascimento da cultura jurídica europeia. 

Ao lado das escolas existentes nas catedrais e mosteiros, as universidades tornam-se o 

principal centro criador e difusor de cultura. É em torno e a partir daquelas instituições cultu-

rais que se autonomizam as universidades. No início, não são mais do que pequenas comuni-

dades de escolares (professores e estudantes), constituídas em torno de um mestre afamado. 

Outras universidades são criadas pelo impulso fundacional da Igreja ou dos poderes temporais 

(Imperador ou reis), como ocorreu com o Estudo Geral português. O número de estudantes 

inicialmente é pequeno, mas no final do século XII o total de estudantes nas universidades 

italianas ronda os mil (Coing).

Historicamente, a primeira universidade foi a de Bolonha. Dezenas de estudantes de 

toda a Europa acorrem a Bolonha, alguns da península ibérica, para estudar o direito civil 

(romano) ou simplesmente leges. Sabemos pelos livros de registo dos estudantes que se 

matricularam estudantes oriundos da Península Ibérica (hispanos), mas não é claro quantos 

são portugueses.

As primeiras gerações de professores e de estudantes são clérigos, frequentemente já 

com alguma idade. Alguns destes estudantes vão, uma vez regressados aos seus países de 

origem, abrir portas de um novo studium, no qual por sua vez ensinam e praticam o método 

que aprenderam em Bolonha. Vão assim surgir novos estudos gerais e universidades em toda a 

Europa, seguindo o modelo bolonhês de comunidades mestres e estudantes, designadamente 

em França (Montpellier, Orléans, Paris), Inglaterra (Oxford) e Leão e Castela (Salamanca).

Atente-se nos seguintes elementos comuns à maioria das universidades medievais:

- uma língua de estudo e ensino, o latim; 

-  em regra, as mesmas escolas ou faculdades: teologia, direito romano e ou direito ca-

nónico, medicina, artes liberais (aritmética, geometria, astronomia, música, gramática, 

lógica e retórica); 

- uma mesma metodologia de ensino, assente no trivium (gramática, lógica, retórica).

O sucesso das primeiras universidades e do ensino jurídico que aí se inicia ainda hoje sus-

cita dúvidas interpretativas. O direito romano não é estudado nas universidades como direito 

histórico ou como vestígio de uma cultura avançada anterior, mas como direito vigente.
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A sua protecção tanto pela Igreja como pelo Imperador do Sacro Império são certamente 

factores relevantes. A Igreja encontra no direito romano a base técnica sobre a qual repousa o 

novo direito canónico. O Imperador descobre no direito romano, tal como os príncipes nos seus 

reinos, fundamentos ideológicos e disposições técnicas que favorecem as doutrinas do poder 

dos reis. No entanto, é ingénua a leitura do processo histórico que vê nos juristas e no direi-

to romano o veículo de difusão do absolutismo. Para a historiografia liberal, designadamente 

Alexandre Herculano, a aliança entre o rei e os juristas ter-se-ia tornado o motor da história, 

pondo em causa uma outra aliança anterior, entre o rei e os povos. A perda de autonomia dos 

municípios e o declínio da instituição representativa dos povos, as cortes, teria sido motivada 

pela utilização do direito romano. Como veremos, no entanto, o processo histórico não é tão 

linear.

No caso da Universidade de Bolonha, é igualmente importante sublinhar a ligação a uma 

academia para a formação notarial. Já referimos atrás como o avanço da cultura medieval está 

associada à utilização da escrita. Dá-se uma renovação importante das técnicas de redacção 

dos documentos privados (contratos, testamentos) e públicos (leis, forais, doações), a qual 

documenta a importância crescente do direito romano. A presença dos tabeliães (expressão 

mais comum em Portugal do que a de escrivães públicos ou ainda notários, mais frequente 

noutros países) para a redacção destes documentos particulares é um instrumento decisivo 

para a respectiva fé pública, bem como para a sua conservação.

O comércio beneficia igualmente do direito romano. Os comerciantes estrangeiros, fre-

quentemente agrupados em torno de consulados, utilizam os novos formulários baseados no 

direito romano para os seus negócios, porque universais e não fundados especificamente num 

direito local. A segurança que se obtém com a utilização do direito romano é essencial para 

o incremento dos investimentos estrangeiros e trocas comerciais, quer porque se utiliza um 

direito que é comum, quer porque se utiliza uma língua que é igualmente comum (o latim). 

Mesmo os litígios podem ser resolvidos mediante o recurso a juízes não estatais (cônsules).

Os alicerces da cultura europeia são, assim, comuns aos diversos países da comunidade 

cristã. Os intelectuais viajam pela Europa e obtêm formação em países distintos dos seus. 

Identificamos portugueses em Bolonha e outras universidades da península itálica e também 

em França (Toulouse, Montpellier, Orleães, Paris) e em Espanha (Salamanca).

A fundação dos Estudos Gerais por D. Dinis na cidade de Lisboa cerca de 1288 (ou 1290) 

insere-se neste movimento europeu. A iniciativa real, por solicitação do clero nacional, foi 

reconhecida naquela data pelo Papa. A Universidade seria mais tarde transferida para Coimbra 
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e a sua sede estará entre Lisboa e Coimbra até à sua instalação definitiva em Coimbra, apenas 

no século XVI (1537). 

Nos Estudos Gerais portugueses estuda-se primeiro gramática, lógica e filosofia natural. 

Foram criados três cursos superiores: leis (Direito Romano), cânones (Direito Canónico) e me-

dicina. O ensino da teologia continuou confiado aos franciscanos e dominicanos e só no século 

XV entrou no quadro universitário. Os graus atribuídos são de licenciatura, porque habilitam ao 

ensino em toda a comunidade cristã. 

Dois outros factos históricos devem ser mencionados.

É apenas em 1772 que é criada uma disciplina de direito português na universidade.

Só em 1836 os dois cursos jurídicos serão unificados com a criação do curso de Direito.

A visão medieval – como aliás será também a visão do Antigo Regime – é a de que não são 

científicas as matérias que não são comuns a todos ou à maioria dos Estados. Consequente-

mente, o direito particular de cada Estado não era considerado científico, por este motivo não 

se estudando nas universidades.  

O discurso erudito considera que não é possível construir a ciência tendo como base leis 

dos Estados, as quais podem mudar a todo o tempo e não são comuns.

Nasce aqui um curioso paradoxo da cultura jurídica europeia: nas suas universidades não 

se estuda o direito de cada país (ius proprium), mas apenas o direito comum (ius commune) 

das nações europeias, isto é, o direito romano e o direito canónico (o um e o outro direito, 

utrumque ius), bem como a ciência jurídica.

Contudo, era o direito próprio (direito nacional e local) que os juízes deveriam aplicar em 

primeiro lugar nas suas decisões.

Metodologia do ensino jurídico. A escola dos glosadores
O ensino do direito romano assenta no Corpus Iuris Civilis, a obra monumental do Impe-

rador Justiniano concluída no século VI em Constantinopla. 

A primeira pessoa a ensinar e a escrever sobre temas jurídicos, na cidade de Bolonha, foi 

Irnerius (nome alatinado de Werner ou Garnier), mestre de artes ou gramático mas também 

juiz municipal (até cerca de 1130). Os seus discípulos asseguram o prestígio e o reconhecimen-

to da universidade e do método (Martinus, Bulgarus, Hugus, Jacobus). 
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O prestígio dos juristas é evidente desde a fundação das primeiras universidades: os orde-

nados dos professores de Direito são os mais elevados, mesmo no Estudo Geral português, e as 

remunerações dos juristas, como logo observou Savigny para a Itália, demonstram igualmente 

a alta estima dos profissionais do direito. 

O estudo das artes liberais é preambular ou preparatório dos estudos jurídicos. Isto as-

segura uma formação comum a todos os académicos, independentemente dos seus cursos.  

O modelo das humanidades ainda hoje persiste em algumas universidades do mundo, recor-

dando que foi esse o ponto de partida do ensino superior.

Importa também sublinhar que as disciplinas medievais não correspondem ao conteúdo 

actual da retórica, da gramática e da dialéctica. De um lado, muitos textos clássicos tinham-

se perdido com o decurso do tempo, após a queda do Império Romano, nomeadamente de 

Platão, Aristóteles, Cícero ou Séneca. De outro lado, Aristóteles é assumido como a matriz fi-

losófica da forma de pensar. Inclusivamente citado em leis portuguesas simplesmente como 

o filósofo, a obra de Aristóteles é utilizada como instrumento para conciliar a fé com a razão. 

Coube a São Tomás de Aquino a obra reconhecida como decisiva e simbólica desta recepção 

aristotélica, e também este autor é citado pelos príncipes como fonte inspiradora da justiça 

e das leis. 

Por escolástica designa-se precisamente esta forma de pensar que procurou conciliar a 

teologia com a racionalidade, especialmente através do recurso à dialéctica aristotélica. No 

entanto, não deve apenas enfatizar-se a lógica, uma vez que a gramática e a retórica foram 

decisivas para a construção do modelo intelectual do jurídico, por sua vez, e como referido 

mais atrás, assente na teologia, como era próprio do pensamento escolástico.

A especificidade do ensino jurídico em relação aos nossos tempos é manifesta: as dis-

ciplinas incidem nas diversas partes do Corpus Iuris Civilis. O ensino acompanhava a divisão 

medieval desta obra, que é distinta da original. 

As aulas começavam pela leitura de um fragmento do Corpus, seguido pela sua expli-

cação e por exercícios em torno dele. A autoridade do texto, recebido como razão escrita, no 

entanto, não dispensa a mediação do intérprete. As explicações eram posteriormente escritas 

nas margens ou entre as linhas do manuscrito original, pelos mestres (glosa redacta) ou pelos 

estudantes (glosa reportata). A identidade do autor da glosa era preservada pela colocação de 

uma abreviatura do seu nome no final do texto.

Com o tempo, as glosas vão adquirindo maior complexidade e carácter analítico e são 

compiladas em meados do século XIII (1227-1230) por Acúrsio, professor na Universidade de 
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Bolonha. A obra então concluída é conhecida por Magna Glosa ou Glosa Ordinária e o reconhe-

cimento público foi tão evidente que as cópias manuscritas posteriores do Corpus Iuris Civilis 

sempre continham a Glosa. Era já difícil separar o texto legal da interpretação, como era igual-

mente difícil separar a autoridade dos textos originais e a das suas glosas. As primeiras edições 

impressas do Corpus Iuris Civilis continuam a ser acompanhadas pela Glosa.

Muitas das glosas recolhidas por Acúrsio mostram a complexidade e subtileza da escola. 

Como tem sublinhado a historiografia mais recente (entre nós, Ruy de Albuquerque e Mar-

tim de Albuquerque), muitas das glosas incorporam materialmente géneros diversos, cuja 

complexidade não pode resumir-se na formulação tradicional de que a escola dos glosadores  

apenas compendiou explicações literais ou gramaticais aos textos romanos. 

Daí também a expressão literatura jurídica para abarcar estes géneros que podemos en-

contrar dentro das glosas: dicionários de conceitos; pequenos tratados sistemáticos sobre  

temas práticos, nomeadamente o processo (ordens judiciárias, espelhos do processo); sumas 

ou resumos de livros; colecções de brocardos e máximas jurídicas, que podiam ser utilizadas 

em qualquer controvérsia.

Os manuscritos eram extensos e a sua cópia morosa e muito cara. As universidades  

colocavam à disposição dos estudantes cópias dos textos do direito romano, porque estes 

frequentemente não os poderiam custear (livro dos pobres, Liber pauperum). A iconografia 

mostra-nos o modelo das aulas: os professores lendo os textos, os estudantes escrevendo as 

suas observações, e a livraria, em regra, por baixo dos professores, com os textos manuscritos 

protegidos do furto por longas correntes que os atavam à parede.

A propriedade destes manuscritos era minuciosamente descrita em testamentos. A rari- 

dade e o valor dos livros constituía necessariamente um obstáculo à divulgação da cultura. 

Mas as novas carreiras jurídicas podiam ser lucrativas, designadamente como juízes e asses-

sores dos reis e outros governantes, como clérigos do rei, tabeliães (notários) e assessores 

letrados de juízes leigos.

Em leis e outros documentos da chancelaria, o rei refere-se aos meus letrados, fórmula 

reveladora da importância deste grupo profissional e do seu saber.
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A escola dos comentadores
Designa-se tradicionalmente por escola dos glosadores à metodologia que foi seguida pe-

los primeiros docentes e estudantes das universidades medievais. O método esgota-se com a 

Magna Glosa, obra que recolhe mais de oitenta mil glosas e que, de algum modo, sistematiza a 

obra dos juristas anteriores e prepara o caminho para os próximos tempos. 

De maior complexidade e relevo é a chamada escola dos pós-glosadores ou comentado-

res, expressões utilizadas para designar um conjunto de juristas que ensinaram nas universi-

dades da península itálica. O mais famoso foi Bártolo de Saxoferrato. Daí também a expressão 

bartolismo ou mos italicus para referir o seu método.

Importa não perder de vista que, para estes juristas, o direito justinianeu é direito vigente 

e a sua abordagem do Corpus é actualista e não historiográfica. O método utilizado desliga-

se progressivamente do direito romano para crescentemente tomar em consideração outros 

elementos normativos, designadamente o direito canónico e o direito próprio das cidades ita-

lianas e dos Estados europeus.

As soluções para os problemas práticos implicam o manuseamento de diversas fontes de 

direito e os comentadores desenvolvem técnicas de argumentação e de conciliação de fontes 

que se tornam universais.

O método é escolástico, nas suas linhas gerais. Para além da gramática, a dialéctica é 

fundamental para esclarecer as aporias encontradas, solucionar controvérsias e construir res-

postas sistemáticas a problemas práticos, quer do direito privado (compra e venda, enfiteuse, 

etc.) quer do direito público (tirania, inspecções aos juízes, etc.). A retórica é essencial para 

estabelecer os processos argumentativos.

Devido à relevância do parecer doutrinária e da dimensão prática, noutros países euro-

peus a designação para a metodologia de Bártolo e dos seus seguidores é a de práticos do 

direito, expressão utilizada para sublinhar a importância dos pareceres (consilia) que emitiram 

quer como jurisconsultos quer como assessores de juízes leigos.

Alguns trabalhos têm pretensão sistemática, como é o caso dos tratados e dos comentá-

rios. Apesar de ter morrido muito jovem, Bártolo escreveu tratados que se tornaram referências 

fundamentais para a cultura jurídica europeia, nomeadamente portuguesa (alguns recolhidos 

no volume conhecido como tratado dos tratados, Tractatus Tractatuum). O seu principal dis-

cípulo foi Baldo (Baldus de Ubaldis), falecido em 1400 e também com grande prestígio europeu.

Outro tipo de trabalhos definiu o rumo da ciência jurídica europeia nos séculos seguin-

tes: sumas, compilações de casos, colecções de brocardos e de regras jurídicas, questões  
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controversas, pareceres, ordens do juízo, entre outros géneros da literatura jurídica, muitos 

deles impressos a partir do século XVI, isto é, décadas ou mesmo séculos volvidos sobre a sua 

redacção. 

Estes autores foram assim decisivos para a transformação da face cultural da Europa: 

tornaram possível a construção de uma cultura jurídica europeia comum, a partir do direito 

romano e do direito canónico e utilizando uma metodologia jurídica também ela comum. 

Metodologia jurídica, note-se, não apenas de recorte académico, mas também prática e 

cuja universalidade superava os particularismos da consulta e do direito local aplicável.

Podemos concluir esta descrição da ciência jurídica medieval com duas ideias: 

-  a ciência jurídica medieval tem por base a autoridade (auctoritas) da opinião dos dou-

tores, e não o poder das decisões judiciais; 

-  a ciência jurídica tem carácter probabilista, assenta na controvérsia, na discussão in-

telectual, na opinião, à qual sempre se pode opor outra opinião eventualmente, noutro 

contexto ou época, mais próxima da verdade.

Como veremos à frente, contra estas ideias se vai dirigir a crítica humanista e iluminista.

Direito comum
Acima sublinhámos alguns factores da recepção do direito romano em Portugal: os es-

tudantes portugueses matriculados em universidades europeias; a nomeação de juízes dos  

tribunais superiores formados em direito (leis ou cânones) e a influência na respectiva juris-

prudência; a utilização pelo legislador de soluções do direito romano; a consagração expressa 

do direito romano como direito subsidiário. Vimos também que a legislação leonesa e cas-

telhana que se inspira no direito romano também foi conhecida e aplicada em Portugal, em 

concreto, os extensos Fuero Real e Sete Partidas, de Afonso X, o Sábio.

Com a expressão direito comum não se designa apenas o Corpus Iuris Civilis. Na verdade, 

o direito comum é um direito de juristas. O prestígio de doutores como Acúrsio ou Bártolo 

concretizou-se com uma especial recepção das suas obras em Portugal, a qual não se verifi-

cou noutros países europeus. Efectivamente, as Ordenações portuguesas determinaram que o  
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direito romano fosse aplicável em Portugal subsidiariamente em relação às fontes nacionais 

(lei e costume), o que não é original no contexto europeu; mas já é original que se aplique 

também como fonte de direito subsidiário a Glosa de Acúrsio e a opinião de Bártolo, bem como, 

desde as Ordenações Manuelinas, a opinião comum dos doutores. Este facto não tem paralelo 

na Europa. 

Não existe explicação simples para este fenómeno. Em outros países, como a Inglaterra, 

atribuiu-se aos juízes o poder para determinar a solução jurídica a aplicar aos factos, existindo 

uma lacuna na lei, e essa será uma das principais características do direito inglês – uma ordem 

jurídica construída a partir dos precedentes decididos pelos tribunais superiores. 

Não foi esse o caminho seguido em Portugal, por expressa opção dos reis portugueses; a 

um direito baseado no poder dos tribunais preferiram uma ordem jurídica assente na autorida-

de dos doutores. Nasce assim uma ciência do direito assente na prudência dos doutores, não 

no poder dos casos decididos, um direito prudencial e não direito jurisprudencial.

A crítica social, nomeadamente no teatro, vai no sentido de considerar que este método 

potencia a controvérsia e a incerteza: contra ele se vai dirigir a crítica do movimento humanis-

ta, no século XVI, e iluminista, no século XVIII e início do XIX.

A historiografia portuguesa sempre teve dificuldade em explicar as preferências dos reis 

portugueses pelas autoridades de Acúrsio, Bártolo e opinião comum. Apontou-se, entre ou-

tros factos que hoje sabemos estarem errados, que João das Regras teria sido discípulo de 

Bártolo.

Na verdade, para além de algumas observações do rei D. Duarte no Leal Conselheiro e do 

príncipe D. Pedro numa célebre carta escrita em Bruges, faltam elementos justificadores dos 

caminhos da política do direito (v. o nosso Judex Perfectus, nota 176 e A Lei da Liberdade). 

Também é evidente, face à situação de outros países, a menoridade da ciência jurídica 

portuguesa. Tirando o canonista João de Deus, apenas no século XVI encontramos juristas com 

prestígio internacional.

Como observação final deste ponto, importa sublinhar um outro aspecto em que Portugal 

se afasta da tradição europeia e que de novo revela os traços característicos da cultura jurídica 

portuguesa. A necessidade de fundamentação das sentenças é formulada já na Idade Média 

e espelha a preocupação com a racionalidade do processo decisório e a susceptibilidade de 

controlo das decisões judiciais por instâncias de recurso.
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Caixa: Escolas jurídicas medievais

C. 1050-1130  Irnério. Início dos estudos jurídicos em Bolonha

     1227-1230  Conclusão da Magna Glosa ou Glosa Ordinária (Acúrsio)

      1314-1357  Bártolo 

    1327-1400 Baldo de Ubaldis

           1446  Ordenações Afonsinas reconhecem expressamente a Glosa de Acúrsio 

e a obra de Bártolo como fonte de direito subsidiária

            1521  As Ordenações Manuelinas reconhecem expressamente a opinião 

comum dos doutores como fonte de direito subsidiária

           1769  Lei da Boa Razão proíbe a invocação nos tribunais civis da Glosa de 

Acúrsio, da opinião de Bártolo e da opinião comum dos doutores


