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No plano das fontes de direito e da metodologia jurídica, a sociedade medieval reconhe-

cia uma genuína pluralidade, assente na autonomia das instituições sociais que podiam criar 

direito. 

Neste parágrafo estudamos esse pluralismo das fontes de direito e as suas característi-

cas. No plano das relações entre elas, essas fontes de direito não são pensadas numa matriz 

hierárquica, como exige o positivismo contemporâneo de modo a assegurar a primazia da lei. 

São pensadas para uma sociedade desigualitária, marcada pela diferenciação estatutária das 

ordens sociais e das corporações, de um lado, mas igualmente assente na validade do privi-

légio de indivíduos e grupos. Estas diferenças sociais foram teorizadas como decorrentes da 

natureza das coisas, encontrando-se enraizadas nos costumes. Privilégios, de outro lado, que 

podiam assumir nomes e morfologias variadas (franquia, dispensa, graça, clemência, etc.).

O pluralismo medieval também radica na nascente ciência jurídica. Efectivamente, a ciên-

cia do direito medieval vai reconstituir os elementos normativos a partir do direito romano, 

cujo renascimento se assinala a partir do século XII, e da formação de um novo direito ca-

nónico, contemporâneo deste fenómeno. É o tempo das universidades e da formação de uma 

ciência jurídica europeia, a qual foi capaz de superar no plano do método e dos resultados o 

particularismo de cada país para criar um direito comum a toda a Europa.
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O pluralismo jurídico medieval
O conceito de pluralismo jurídico é polissémico. Para a Idade Média, designa ordens ju-

rídicas nacionais caracterizadas por um pluralismo efectivo das fontes de direito (costumes, 

forais, leis, direito canónico, direito romano, privilégios), sem que preexiste uma relação de 

hierarquia entre elas. 

Esta caracterização da ordem jurídica assenta em dois elementos: em primeiro lugar, um 

pluralismo das instituições às quais se reconhecia autonomia para criarem direito; em segundo 

lugar, um pluralismo social, o qual reflecte uma sociedade heterogénea, não igualitária, com 

diferentes componentes e origens étnicas.

Encontramos situações similares em muitas nações europeias. 

Com o declínio e a queda do Império Romano, as invasões dos diferentes povos germânicos 

deram à Europa um perfil jurídico diversificado. De um lado, mantiveram-se muitas das institui-

ções romanas – fenómeno ainda considerado como de vulgarização do direito romano; de outro, 

se o direito de cada um destes povos germânicos era na sua origem de carácter étnico – regendo 

apenas cada povo – na sua evolução histórica o sistema tende para a aplicação territorial.

Assim, numa primeira fase, suevos e visigodos tinham as suas próprias leis. No caso da 

monarquia visigótica, anotam-se as grandes compilações desde o final do século V, as quais 

já reflectiam muitas influências do direito romano (Código de Eurico, concluído cerca de 476; 

Breviário de Alarico, de 506). Esta legislação, se no início tinha aplicação pessoal aos des-

cendentes de visigodos, aplica-se tendencialmente a todo o território por eles ocupado. Aí se 

cruza com as reminiscências do direito romano vulgar e com o dos povos antigos.

Com a instalação definitiva dos visigodos na península ibérica é aprovado um grande texto 

legislativo – que hoje designamos como Código Visigótico, aprovado em 654, e cuja longa vi-

gência deve ser recordada. Ainda no século XII encontramos nos territórios de Leão e de Castela  
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aplicação directa do Código Visigótico (designado então como Lex Gothorum, Liber Iudicialis, 

Liber Iudicum, entre outras expressões). A influência de muitas das suas disposições é evidente 

nos costumes e forais do início da monarquia portuguesa.

Os mouros
A invasão da península ibérica por povos de religião muçulmana altera dramaticamente a 

situação dos visigodos. O direito dos mouros tem por base a religião e, consequentemente, não 

se aplica aos não crentes. Os seus preceitos assentam no Corão – a vontade de Alá comunicada 

ao profeta Maomé – e eventualmente na conduta do próprio profeta (Sunna). 

O cristão que continua a viver nas terras sob ocupação árabe é designado por moçárabe. 

A permanência no território fica sujeita ao cumprimento de condições, designadamente o pa-

gamento de tributos, o respeito pelas autoridades islâmicas, a proibição de casamentos mistos 

ou a de ter escravos ou servidores muçulmanos. O Liber Iudicorum continuou sendo aplicado 

aos moçárabes, que igualmente conservam as suas autoridades específicas, juiz (iudex) ou 

conde (comes). No entanto, muitos dos costumes dos moçárabes são já permeados pela cul-

tura árabe, nomeadamente no direito da família e no direito sucessório. 

Já os mudéjares são os mouros que se submetem aos cristãos, eventualmente mediante 

a celebração de um acordo que os colocava debaixo da protecção real.

Os reis cristãos adoptam orientações contraditórias para com os governantes islâmicos, não 

apenas fazendo progredir a reconquista cristã para sul por meio da conquista e do saque, como, 

outras vezes, estabelecendo a paz com eles e protegendo as suas populações. Como exemplos 

desta política, os reis portugueses aprovam cartas de fidelidade e segurança e forais para os 

mouros livres e permitem que possam viver em locais designados, mantendo a sua religião e os 

seus costumes e autoridades. Estes bairros próprios são as mourarias, onde devem viver sub-

metidos ao seu direito e juiz e autoridades privativas nos litígios entre eles. Devem utilizar trajes 

distintivos e não lhes é permitido ter servidores cristãos, arrendar bens da Igreja e suas corpo-

rações, nem desempenhar cargos públicos. Numa disposição que revelou que em certas épocas 

esta protecção dos mouros foi efectiva, determinou-se que para conhecer do recurso dos juízes 

dos feitos entre mouros fossem competentes os juízes da Coroa, os quais, nestes casos, deve-

riam aplicar o direito dos mouros – disposição ainda recolhida nas Ordenações Afonsinas.
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Os judeus
A presença de comunidades judaicas é igualmente relevante para o direito portu-

guês. Como a sua religião tem um texto sagrado, o direito é também confessional: a Torá 

é entendida como um documento normativo, embora submetido à mediação do intérpre-

te. Compreende documentos incluídos igualmente no Antigo Testamento (Génesis, Êxodo, 

Levítico, Números, Deuteronómio), e aí a doutrina retira preceitos relevantes para a vida 

social, designadamente para os direitos penal e da família. Os comentários canónicos aos 

textos sagrados foram compilados no Talmude, cujo conhecimento no ocidente peninsular 

está documentado, especialmente nos estudos desenvolvidos em Córdoba. Embora não se 

encontre a aprovação de cartas de amizade e segurança e forais similares aos atribuídos 

aos mouros, a protecção de comunidades judaicas e a liberdade de culto foram garantidas, 

mediante condições. Em primeiro lugar, têm que habitar em bairros próprios, as judia-

rias, com as suas sinagogas e comunas, submetidos ao seu próprio direito e juiz ou rabino 

(rabi). Vivendo em comunidades urbanas, desempenham tradicionalmente ocupações de 

grande relevo local, na medicina, no comércio e na prestação de serviços, nomeadamente 

financeiros. São frequentes atritos com as autoridades municipais por causa deste prota-

gonismo social. O rabino ou rabi, simultaneamente mestre responsável pela doutrina e juiz, 

tinha apenas jurisdição nos litígios entre judeus. Das suas decisões cabia recurso para os 

ouvidores designados pelo rabino-mor nas principais cidades do país, à imagem da orga-

nização das comarcas. O rabino-mor é nomeado pelo rei. Fora deste quadro das relações 

entre os crentes, os judeus regem-se pelo direito da terra, submetendo-se às autoridades 

municipais e à respectiva ordem normativa. Os juízes locais são competentes para julgar os 

seus crimes, bem como para julgar os litígios entre cristãos e judeus. É permitido contra-

tarem com cristãos, sempre com proibição da usura, sob graves penas. Os judeus não po-

diam ter serviçais cristãos nem desempenhar cargos públicos, de acordo com legislação de  

D. Afonso II, a qual transcreve disposições do direito canónico. Ao longo da Idade Média são 

publicadas muitas leis relativas aos judeus, por exemplo proibindo-os de entrar em casa de 

cristãos e vice-versa e de arrendar bens da Igreja e suas corporações, mas estas proibições 

nem sempre foram respeitadas. Uma disposição do direito canónico obriga os judeus a uti-

lizarem sinal distintivo nas roupas, mas esta, como outras, foi imperfeitamente recebida em 

Portugal durante a Idade Média.
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Outras influências jurídicas
O caminho para a unificação do direito é ainda complexo pelas circunstâncias da recon-

quista, com a chegada a Portugal de emigrantes provindos de outros lugares da Europa, quer 

no âmbito das peregrinações a Santiago de Compostela, quer no âmbito das cruzadas. Inse-

rem-se neste fenómeno os chamados forais francos, atribuídos pelo rei a núcleos migratórios 

que vinham de França.

Como outro exemplo desta diversidade jurídica, formou-se o costume de permitir que 

os comerciantes estrangeiros pudessem manter as suas leis e privilégios e que os seus litígios 

fossem dirimidos por um juiz próprio (juiz cônsul, no início ele próprio um comerciante).

O direito vigente ao tempo da independência é assim um mosaico, à imagem das outras 

nações europeia. A sua base são os costumes, uns de origem étnica (povos pré-romanos, 

romanos, suevos, visigodos, mouros, judeus, francos), outros resultantes do ambiente da re-

conquista e da fusão de raças e de direitos. Em qualquer caso, com assinalável semelhança 

de usos e costumes em todo o ocidente europeu – especialmente, considerando a geografia 

europeia, da península itálica à península ibérica.

A formação de um reino independente de Portugal não alterou o direito aplicável antes da 

independência: as regras aplicáveis ao casamento, à punição dos criminosos, aos contratos, 

entre tantos outros exemplos, mantêm-se comuns com as da monarquia leonesa, embora 

frequentemente se observe um fenómeno de absorção de costumes aparentemente provindos 

dos reinos árabes.
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Cronologia básica

  1140 D. Afonso Henriques começa a usar o título de rei

  1143 Título de rei é reconhecido por Afonso VII de Leão

  1179 Papa reconhece o título de rei

  1211 Cúria régia. Aprovação das primeiras leis

  1245 Afastamento do trono de D. Sancho II

  1249 Conquista do Algarve

  1254 Cortes de Leiria

1288 (- 1290) Fundação do Estudo Geral de Lisboa

  1331 Ordens sociais (braços) passam a reunir separadamente em Cortes

  1375 Lei das sesmarias

  1385 Cortes de Coimbra. Eleição de D. João I

  1415 Conquista de Ceuta

  1446 Ordenações Afonsinas

Um direito português
A formação da nacionalidade, como vimos, não implicou a criação de um novo direito 

exclusivamente português. O mesmo se diga da língua e da cultura: a independência foi um fe-

nómeno essencialmente político. A formação de uma identidade jurídica portuguesa, com um 

direito distinto dos reinos vizinhos, será o produto de uma lenta evolução no tempo. Contudo, 

essa afirmação de um direito próprio nacional (que a teoria do direito designa precisamente 

como ius proprium, por contraposição ao ius commune, direito comum europeu) não é feita 

em oposição a outras ordens jurídicas, designadamente à cultura e à ciência jurídica dos rei-

nos peninsulares. Não existe, na época em estudo, um programa político nesse sentido. De um 

lado, aplica-se em Portugal direito anterior à formação da nacionalidade (o Código Visigótico, 

forais e foros, costumes, leis dos reis de Leão). E, a partir do século XII, assistimos à recepção 

do direito romano e à formação de uma ciência jurídica europeia, partilhada pelos juristas  
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educados nas universidades da Europa. Como veremos, na ordem jurídica portuguesa e nos 

seus tribunais aplica-se o direito romano e o direito canónico, bem como a autoridade dos 

juristas italianos Acúrsio e Bártolo, entre outros.

Finalmente, a ciência jurídica europeia sustenta que também o direito dos reinos vizinhos 

pode ser supletivo do direito de cada nação. Entre outras obras, aplicaram-se em Portugal o 

chamado Fuero Real e as Sete Partidas do Rei Afonso X, de Castela, facto que ainda documen-

tamos no século XVIII.

Assim, a cultura jurídica portuguesa integra-se no espaço habitualmente designado como 

das famílias de direito romano-germânicas. Mesmo as fontes de direito intencionalmente 

criadas de novo neste primeiro período da história do direito – designadamente as leis e os 

forais – contêm elementos que são similares e paralelos ao de outras monarquias europeias.

Para este resultado contribuiu outro elemento. 

A teoria do direito, como acima referido, é essencialmente uma temática para os cultores 

do direito natural e sê-lo-á também para os civilistas (ou romanistas) e canonistas, nas suas 

lições nas universidades. Aí se recolhem observações e comentários acerca da lei, do costume 

e de outras fontes de direito. Também a ciência do direito, portanto, é comum ao ocidente 

europeu, então designado como república cristã. Nem os juristas nem os governantes pensam 

criar ciências jurídicas nacionais.

É esta semelhança na morfologia da ordem jurídica, isto é, das fontes de direito e da me-

todologia jurídica, bem como do conteúdo das suas instituições, que permite inserir Portugal 

no que os comparatistas referem como sistema romano-germânico.

O costume
Nas épocas mais recuadas da história portuguesa a principal fonte de direito é o costume. 

Muitos dos costumes são comuns à monarquia leonesa e a outras monarquias peninsu-

lares. É o caso, entre tantos outros exemplos, do direito criminal, assente na vingança privada 

por parte das pessoas de condição privilegiada e na composição obrigatória dos litígios, para as 

restantes. De facto, no ambiente da reconquista, ausente a figura de um Estado centralizado 

com instituições judiciais e policiais operantes em todo o território, as populações tiveram que 

criar instituições de autotutela dos direitos. 
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Conhecer o direito consuetudinário medieval é uma tarefa de grande complexidade uma 

vez que grande parte dele permaneceu oral e não foi reduzido a escrito. Podemos encontrar 

referências a costumes antigos em forais, nos estatutos municipais, em leis que os compro-

vam ou os reprovam, e em documentação das Cortes. Outras vezes, é apenas pela leitura de 

fontes históricas não jurídicas que podemos reconstituir esse antigo direito. Por exemplo, os 

livros de linhagens e certas gestas de cavalaria permitem-nos verificar o direito aplicado nas 

principais famílias de nobreza. A vingança privada assume então contornos de uma particular 

violência e o duelo terá sido aplicado como meio de prova. As mesmas fontes permitem-nos 

também verificar que os costumes se formam frequentemente num contexto de extrema vio-

lência dos mais poderosos, que é habitual o repúdio das mulheres, que o divórcio é praticado, 

que o adultério é em muitas situações punido com multa. 

Apesar da diversidade geográfica dos costumes, existem padrões nos quais reconhece-

mos semelhanças, falando-se, a este respeito, em famílias de costumes. No caso português, a 

influência visigótica documenta-se em costumes marcadamente solidários no norte do país, 

presentes na solidariedade familiar no domínio criminal e sucessório. Noutros casos, generali-

zam-se práticas com origem no sul do país. Um dos exemplos mais notáveis é a chamada ter-

ça, que era o montante da quota de livre disposição testamentária que encontramos primeiro 

nos documentos a sul do Tejo e depois se vai generalizar até se tornar um costume de todo o 

reino, sancionado como regra do direito sucessório nas Ordenações do reino. 

Foros municipais
O carácter contraditório de muitos costumes locais é fonte de litígios, quando as pessoas 

invocam costumes diversos. Daí se ter sentido a necessidade de os passar a escrito, quer como 

prova perante as autoridades, quer como precaução em relação a litígios futuros. A redacção 

dos costumes está associada à necessidade de suprir a inexistência de regras comuns. Sobre-

tudo no sul do país, povoado mais tarde do que o norte e por pessoas provenientes de várias 

partes da península, encontramos extensos documentos – os foros ou estatutos municipais 

(em Espanha, fueros, por vezes abrangendo todo um reino, como no caso dos foros de Aragão 

e de Navarra; em França, coutumes das principais vilas e cidades; na península itálica, estatu-

tos das cidades).
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Estes documentos, tal como os forais, estão também associados ao crescimento demo-

gráfico e ao auge económico quer das antigas sedes episcopais quer das novas cidades e vi-

las fundados durante a reconquista e repovoamento. Neste desenvolvimento económico teve 

papel relevante a melhoria do estatuto de muitos servos e semilibertos cristãos, cujo acesso 

à liberdade lhes permitiu a fundação de novas vilas e cidades como comunidades de homens 

livres.

Tiveram foros as vilas da região de Riba-Coa, ainda antes da fundação da nacionalidade, 

e Guarda e Santarém, estes últimos transmitidos a Évora, Beja, Alvito, Vendas Novas e Oriola.

A confirmação régia destes costumes demonstra a conjugação de vontades entre estes 

núcleos populacionais e a autoridade do rei. Aproveita-se então para passar a escrito os cos-

tumes, revogar, inovar ou modernizar as regras existentes. Os foros chegam a incluir os forais 

da terra. Outras vezes, os foros são transmitidos a novas vilas, aí constituindo a base do novo 

direito local (comunicação de costumes).

A redacção dos costumes documenta igualmente o renascimento cultural do país, similar 

aliás ao de outras monarquias europeias. Em especial, demonstra a crescente relevância da 

escrita e o apuramento da técnica jurídica. 

Assim, os foros são documentos extensos, organizados de forma articulada e abarcando 

disposições quer de direito público quer de direito privado e demonstrando uma «nova era 

na codificação do direito peninsular» (Paulo Merêa). Nos foros encontramos a disciplina da 

organização administrativa local, ao lado de disposições relativas a contratos, ao casamento e 

ao processo e prova. Os habitantes livres das terras passam assim a ganhar protecção jurídica 

directa do rei, sem nenhuma dependência senhorial.

A redacção dos costumes orais constitui também uma reacção ao renascimento do di-

reito romano e ao novo direito canónico, que são direitos escritos. Em Portugal, no entanto, o 

fenómeno não é tão intenso como em outros países, como a França ou Leão e Castela, onde a 

passagem a escrito dos costumes das grandes cidades foi um fenómeno importante na defesa 

da respectiva autonomia.

Esporadicamente são os povos a solicitar a revogação de costumes e o rei a mantê-los.

Os reis portugueses assumiram a tarefa de modernização e uniformização dos costumes 

locais, a qual tendencialmente está concluída quando se concluir a redacção das Ordenações 

Afonsinas. Ao longo dos cinco livros das Ordenações são codificados costumes e leis antigas. 

Mais tarde, a revisão dos forais com D. Manuel e a aprovação das Ordenações Manuelinas 

consagram este fenómeno de uniformização que é peculiar no contexto europeu: um país, 
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um direito. A maioria dos Estados europeus têm costumes particulares, consoante as regiões, 

e o direito não é unitário no espaço nacional. Num processo característico de uniformização, 

muitos dos preceitos que as Ordenações Afonsinas reconhecem como costumes são já consi-

derados nas Ordenações Manuelinas de 1521 como leis régias. A sua fonte de validade já não é, 

portanto, o consenso social, mas a vontade do rei.

Costumes judiciais
Os costumes não são apenas nacionais ou locais. Com o crescente prestígio dos tribunais 

superiores, são progressivamente mais relevantes as respectivas sentenças e práticas proces-

suais. O fenómeno é europeu e reflecte uma transformação de grande importância na cultura 

jurídica: os tribunais superiores, que são simultaneamente órgão de consulta dos reis e fre-

quentemente aqueles que preparam tecnicamente as novas leis, integram juízes educados nas 

universidades europeias nos direitos romano e canónico e versados na cultura greco-latina. Os 

tribunais são um importante veículo de recepção da cultura romano-canónica.

Neste período adquirem importância os costumes formados com origem em decisões de 

tribunais, que se impunham como precedente. Era o caso das sentenças da Cúria Régia, que 

pela sua autoridade se tornavam costume em casa do rei.

O prestígio da cúria régia como mais alto tribunal gera ainda um novo tipo de costume 

designado como estilo da cúria (stylus curiae), em Portugal, estilo da corte. Mais tarde, a Cúria 

Régia dará origem a diversas instituições, nomeadamente dois tribunais superiores propria-

mente ditos, a Casa da Suplicação e a Casa do Cível, cada um com os seus estilos.

Usualmente os estilos respeitam ao processo e aos procedimentos internos à instituição, 

o que bem se compreende dada a sua novidade e à necessidade de organizar um novo sistema 

de recursos ao rei.

Os novos estilos já não reflectem a antiga cultura herdada de Leão ou forjada a partir dela, 

mas uma nova forma de pensar e de decidir o direito – desde logo, o de resolver os conflitos no 

tribunal e de acordo com um procedimento racional.
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Teoria do costume
Nos tempos mais antigos da monarquia portuguesa não existe uma teoria precisa, nem 

muitos documentos escritos acerca do costume: inicialmente, o costume é uma fonte de di-

reito não escrita.

Os documentos medievais utilizam formulações repetidas para exprimir a obrigatoriedade 

do costume, como conduta social repetida, designadamente é costume e portanto é direito. 

Para a doutrina dos juristas, o requisito central do costume é constituído pela opinio ne-

cessitatis, o consenso social em relação à regra criada pela repetição de condutas. Na verdade, 

já os textos visigóticos continham a mensagem segundo a qual a criação de direito repousa no 

consentimento das pessoas. 

O segundo requisito do costume é a antiguidade. Quanto mais antigo, tendencialmente 

será maior a sua autoridade. Muitos adágios são formulados, por exemplo, uma vez não forma 

costume. Mas qual o decurso do tempo necessário para fazer um costume? E como provar um 

costume em tribunal (v. ODD, p. 125)? Ainda hoje, apesar de vivermos em época de inflação 

legislativa, o Código Civil contém regras sobre o assunto.

O terceiro requisito é a repetição de condutas. Controverte-se também o número de re-

petições necessárias para se falar em costume. Os textos medievais não são claros e utilizam 

fórmulas imprecisas: é costume; é costume e por isso é direito; costume geral; antigo; entre 

os fidalgos; longamente usado e guardado.

Elementos teóricos relativos ao costume estavam contidos em fontes antigas, designa-

damente nas Etimologias de S. Isidoro de Sevilha e no Digesto. Também o Decreto se refere 

aos requisitos do costume, bem como as Sete Partidas. Todos estes textos serão amplamente 

glosados e comentados em Portugal.

Os teólogos cedo insistem na necessidade de serem respeitados certos requisitos pelo 

costume. O direito canónico, aliás, depara-se com problemas similares: também aqui assina-

lamos o nascimento de uma nova cultura jurídica erudita desde o século XI, formada simul-

taneamente pelo influxo da ciência canonista cultivada nas novas universidades e no papel de 

Papas legisladores, eles próprios mestres no direito canónico e intencionalmente votados a 

revogar ou a limitar alguns dos costumes antigos das igrejas locais.

Compreendemos assim a pouca simpatia que o costume tem entre os eruditos teólogos 

e juristas.

A racionalidade e o respeito pelo bem comum tornam-se motivo para uma nova atitude a 

respeito dos costumes. Por toda a Europa os teólogos e os canonistas identificam que uma das 

funções dos reis é precisamente a de reprovar os maus costumes. 
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Em Portugal, o Conde D. Afonso de Bolonha, futuro Afonso III, assume no seu juramento 

de aceitação da regência o compromisso de revogar os maus costumes. Nas décadas seguin-

tes, muitas leis portuguesas fazem referência aos maus costumes, pretexto para a aprovação 

de novas leis: efectivamente, não se trata apenas de proibir costumes praticados, trata-se de 

prescrever novas regras de conduta. Estas preocupações e política são permanentes ao longo 

da história portuguesa, anotando-se a luta combinada de intelectuais da igreja e profanos 

contra a violência, a ignorância e o medo de populações analfabetas, supersticiosas e facil-

mente manipuláveis: é por lei que se proíbem os casamentos forçados ou combinados pelos 

pais e familiares dos noivos (legislação de Afonso II), apesar das resistências locais; que se proí-

be o duelo judicial, como meio de prova; que se proíbem os ordálios; que se proíbe a ocupação 

dos bens dos náufragos para evitar que as populações das zonas costeiras os provocassem…

Como veremos mais à frente, os humanistas e os iluministas são ainda mais incisivos na 

crítica ao direito consuetudinário irracional e a política de combate aos maus costumes cons-

titui uma preocupação central da política do direito, da Idade Média ao liberalismo.

Ao contrário de outros países europeus, nos quais o direito consuetudinário foi reduzido a 

escrito e codificado, em Portugal a unificação territorial do direito fez-se através da legislação 

régia. E esta, como teremos ocasião de ver, inspirou-se frequentemente nos direitos romano 

e canónico.

Em qualquer caso, quando, nas Ordenações Afonsinas de 1446, se atribui a primazia ao 

direito nacional, isto é, à lei, estilo da corte e costume antigamente usado, não se estabelecia 

uma hierarquia entre a lei e o costume. Veremos, a seu tempo, o que a doutrina da Idade Mo-

derna escreveu a este respeito.

Costume e sociedade. As três ordens e o imaginário da sociedade medieval 
Os costumes antigos organizavam a sociedade portuguesa como uma sociedade de or-

dens sociais, cada uma com o seu direito. Este imaginário encontra-se reproduzido na icono-

grafia, na literatura, no direito e na política: a separação entre os que rezam (oradores), os que 

lutam (nobres) e os que trabalham conduz a uma rígida visão estatutária. 

A sociologia histórica do Estado tem apontado que uma das evoluções que podemos 

observar durante a Idade Média é aquela que nos leva do estatuto para o contrato, isto é, 
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da visão estatutária das ordens sociais para uma outra mais individualista e fundada no 

contrato, na qual os contrastes sociais são atenuados pela interpenetração entre os grupos 

sociais.

Cada uma das ordens tem o seu estatuto particular de direitos e de deveres. Esta concep-

ção da sociedade entronca numa visão política, na qual cada grupo desempenha uma função. 

Foi poderosamente sugestiva a metáfora organicista: o rei é a cabeça, defensor do reino, pro-

tector dos mais fracos, garante da paz geral. O corporativismo medieval assente numa ideia de 

associação ou congregação dos diferentes grupos sociais: todos são indispensáveis, na medida 

em que realizam tarefas complementares.

Nas cortes, a partir de 1254 com a participação das cidades, cada uma das ordens goza 

do seu lugar ou assento próprio. A partir de 1331 as ordens reúnem separadamente, num per-

curso que é paralelo ao das principais monarquias europeias. Para o direito público medieval, 

esta organização social tem dignidade constitucional. Só no século XVIII, com o absolutismo, 

deixam de ser convocadas cortes. Mais tarde, com o liberalismo, as cortes já não reúnem 

por braços, como na constituição tradicional, mas por deputados eleitos em circunscrições 

locais, então nascendo as ideias modernas de representação política. Quer dizer, o fim da 

estrutura social do antigo regime é acompanhado pelo ocaso da sua estrutura representa-

tiva, as cortes.

A estrutura da sociedade medieval, no entanto e num percurso que será comum à socie-

dade do Antigo Regime, não conhecia apenas a divisão entre três ordens, o clero, a nobreza e 

a população vilã. 

As divisões sociais eram mais vastas e profundas.

Na ordem da população vilã distinguem-se diversos corpos. 

Entre os habitantes livres das cidades, a diferenciação jurídica é flagrante. A elite local era 

constituída pelos cavaleiros vilãos. O exercício de cargos de governo municipal estava num 

grupo restrito de habitantes livres do município, os homens-bons. Só estes podiam participar 

na assembleia municipal e era de entre eles que se escolhiam as autoridades locais.

Entre outros corpos com estatutos próprios, os advogados e outros letrados tinham tam-

bém um estatuto jurídico próprio, tal como é o caso dos professores e dos estudantes da uni-

versidade. A admissão à universidade estava restrita às pessoas de condição privilegiada. No 

entanto, como se verá seguidamente, estas proibições podiam ser ultrapassadas através da 

concessão de um privilégio individual.

Ao lado dos escravos reconheciam-se diferentes estatutos de semilibertos. 
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A nobreza era também um mosaico jurídico, entre os altos titulares (ricos-homens, in-

fanções) e os simples cavaleiros, como, no clero, se distinguia entre os bispos e superiores das 

ordens religiosas (priores e abades) e os demais clérigos. 

O estatuto da Igreja era igualmente multifacetado, reconhecendo-se como mais impor-

tantes privilégios o de ter tribunais privativos e a sua própria ordem jurídica, o direito canónico. 

Em conclusão: o direito consuetudinário não era nem uniforme nem contínuo, territorial 

e socialmente. 

Alguns exemplos desta complexidade jurídica, nos direitos penal e fiscal.

No domínio penal, a vingança privada não era apenas considerado um costume: era en-

tendido como um privilégio da nobreza e, mais ainda, da alta nobreza, muitos deles familiares 

de um rei. Exprimia a isenção destes nobres em relação aos juízes municipais e a pretensão de 

apenas serem julgados pelo rei. 

O dualismo penal persistiu até ao final do antigo regime: as penas variavam consoante o 

estatuto social do criminoso. Às pessoas de condição privilegiada não podiam ser aplicados 

castigos corporais, nem a morte pela forca, penas consideradas vis e humilhantes. A tortura 

(tormentos) também só podia ser aplicada em situações tipificadas. Inversamente, nos cri-

mes que exigiam maior lealdade ao rei, eram mais graves as penas aplicáveis às pessoas de 

condição privilegiada, porque os seus deveres em relação ao príncipe eram mais intensos.

No início da monarquia, a nobreza e o clero estão isentos de impostos. Considera-se que o 

seu estatuto militar implica uma disponibilidade permanente; de outro lado, a distribuição dos 

tributos é frequentemente decidida em Cortes pelos concelhos, mas sem uma ponderação de 

acordo com o que hoje consideramos ser o princípio das capacidades contributivas. A reparti-

ção dos impostos, portanto, não é igualitária.

Daí a expressão sociedade de sociedades (Paolo Grossi) para caracterizar a organização 

social medieval na Europa. Esta estrutura social só terminará, formalmente, com o liberalismo 

e os seus dogmas jurídicos e programas políticos de igualdade perante a lei e de generalidade 

e abstracção das leis.
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Cartas de povoação e forais
Uma outra fonte de direito de grande importância no ocidente peninsular são os forais e 

as cartas de povoação.

Os forais são uma fonte de direito de particular importância para o direito medieval, es-

pelhando a particularidade da sociedade medieval. Em toda a Europa existem documentos si-

milares aos forais portugueses, designados por cartas pueblas, em Leão e Castela, e por charte 

de franchises, em França.

Os forais são documentos escritos concedidos pelo rei ou por um senhor para regular as 

relações entre os habitantes e o concedente. No início são simples e rudimentares, com cláu-

sulas basicamente dispondo acerca da exploração da terra, designadamente o tipo de apro-

veitamento agrário que é lícito, numa continuidade com os simples contratos de aforamento 

da terra (Almeida Costa).

Anotam-se forais concedidos pelos reis de Leão e por D. Henrique e D. Teresa ao tempo 

da independência portuguesa. Os primeiros reis de Portugal concedem muitos forais, espe-

cialmente relevantes para permitir a fixação de colonos em terras despovoadas na fase da 

reconquista ou para consolidar as estruturas municipais. Nesta situação estão os importantes 

forais concedidos por D. Afonso Henriques em 1179 a Santarém, Lisboa e Coimbra, cujo modelo 

é similar. De facto, muitos destes documentos obedecem a estruturas jurídicas similares, fa-

lando-se então em famílias de forais. 

Os forais podem ter uma dimensão variável. Alguns não são mais do que o estabeleci-

mento das condições para a fixação de uma família num local ermo ou despovoado. Fixam os 

montantes das contribuições a pagar pelos moradores, em dinheiro ou em espécie (prestações 

de trabalho) e frequentemente estipulam os montantes das composições a pagar pelos auto-

res dos delitos.

Outras vezes, como no caso dos forais de 1179, são extensos, organizados por artigos e 

abarcando uma multiplicidade de matérias. Nestes casos, podemos encontrar nos forais dis-

posições sobre direito privado e direito penal.

É importante recordar o contexto senhorial: os forais limitam o arbítrio de reis e senhores, 

nomeadamente quando tabelam as penas e multas a pagar pelos crimes, proíbem a entrada 

de cavaleiros no município ou limitam os dias de prestação obrigatória de trabalho em favor do 

senhor. Ao estabelecer as regras organizativas da justiça local, eram considerados a fonte da 

autonomia local e das liberdades dos seus habitantes. Para muitos, consistiam em verdadeiros 

compromissos contratuais, que não podiam ser unilateralmente revogados pelos concedentes 
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e que, na verdade e em certas situações, foram impostos pelas populações ao rei ou senhor da 

terra. A historiografia mais recente aponta as semelhanças destes documentos com os con-

tratos de adesão (Ruy de Albuquerque e Martim de Albuquerque).

Alexandre Herculano restringiu o conceito de forais, considerando neste género unica-

mente os documentos que instituem ou reformam um município. Contudo, a historiografia 

actual separa o município do foral, porquanto existiram municípios que nunca foram reconhe-

cidos por foral e, de outro lado, foram concedidos forais a localidades que nunca se autonomi-

zaram como município.

Nos casos em que o foral respeita a um município, as suas disposições fixam as regras de 

organização local, designadamente as magistraturas existentes e seu modo de designação; o 

estatuto dos homens bons; os privilégios e encargos dos cavaleiros vilãos; impostos e tribu-

tos, designadamente o serviço militar; provas processuais; aproveitamento permitido da terra, 

designadamente das águas e pastos comuns. As decisões das autoridades municipais ganham 

o nome característico de posturas. A legislação régia estabelece o dever dos juízes municipais 

aplicarem as posturas locais nas suas decisões, o que demonstra a vitalidade do processo mu-

nicipal e obriga a alargar o conceito de fonte de direito.

À imagem de outros países (das cartas pueblas dos outros Estados peninsulares ou das 

franchises de França), a técnica de redacção dos forais mostra-nos o avanço da cultura jurídi-

ca. Os documentos são escritos e organizados de modo articulado.

Muitas das matérias previstas nos forais foram sendo ao longo dos séculos reguladas por 

lei geral, especialmente as que dispunham acerca da administração local. Foi o caso, entre 

outras matérias, das leis que dispunham acerca da competência dos vereadores. Este fenó-

meno provocou a revogação tácita, como hoje diríamos, de muitas disposições dos forais: com 

a conquista do Algarve e o estabelecimento de novas prioridades da governação, os reis es-

tabelecem os quadros organizativos locais, já não mediante negociação ou concessão com os 

habitantes dos municípios ou das suas terras, mas através da aprovação de leis gerais.

De outro lado, as alterações do valor da moeda e a inflação desactualizam muitos dos 

impostos previstos nos forais, facto que levou à apresentação de reclamações dos concelhos 

em cortes e ao pedido da sua actualização. Só no reinado de D. Manuel ficará concluído o im-

portante processo de reforma de forais, mais abaixo estudado. 

A doutrina medieval, como veremos, considera os forais uma espécie dentro do género do 

privilégio. No entanto, nos grandes debates ideológicos dos séculos XVIII e XIX, muito vêem nos 

forais e numa instituição política de que se falará mais abaixo, as Cortes, o precedente de uma 

monarquia tradicionalista, consensualista e assente no Direito. Ou, dito de outra forma, de um 
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embrião de constituição pactuada, na medida em que o respeito pelas disposições foraleiras 

constitui um limite ao poder dos reis.

As disposições dos forais serão globalmente revogadas com o constitucionalismo, porque 

incompatíveis com o princípio da igualdade dos cidadãos perante a lei. Efectivamente, os forais 

e cartas de povoação estabeleciam situações jurídicas particulares para uma determinada po-

voação – e os privilégios são então declarados proibidos porque incompatíveis com a igualdade 

das pessoas perante a lei, especialmente perante a lei fiscal. 

Em alguns países europeus, a vigência deste tipo de documentos persiste até ao século XX. 

As leis dos reis
A aprovação de leis pelos reis portugueses deve ser contextualizada num modelo po-

lítico que já foi descrito como pluralista por Ruy de Albuquerque e Martim de Albuquerque. 

Pluralismo não apenas de fontes de direito, mas também de entidades com poder para criar 

direito.

As primeiras leis portuguesas datam do reinado de D. Afonso II e terão sido aprovadas 

cerca de 1211, discutindo-se se foram o resultado de uma única reunião da Cúria régia em 1211 

ou se foram aprovadas ao longo daquele reinado e mais tarde juntas num único volume (Duar-

te Nogueira). A sua aprovação assinala, não apenas um novo método de governar, como um 

marco importante do fenómeno que a historiografia europeia tem designado como recepção 

do direito romano. Na verdade, a principal fonte de inspiração dos reis legisladores portugueses 

da Idade Média foi o direito romano e, acrescente-se, também o direito canónico.

O número e a importância das leis continua a crescer nos longos reinados de Afonso III, 

D. Dinis e D. Afonso IV. Até ao final deste período, a lei ocupa um lugar progressivamente mais 

relevante na ordem jurídica.

Não existe clareza quanto ao que deve entender-se como lei. 

Têm o valor de lei as decisões tomadas pelo rei em Cortes, na sequência de pedidos feitos 

por alguma cidade ou grupo social. Embora estas decisões não sejam de aplicação universal 

porque se dirigem ao conjunto de pessoas que formulam as queixas e os requerimentos, elas 

são indiscutivelmente o resultado da vontade do rei – e é a vontade do rei o primeiro requisito 

das leis. As leis não são necessariamente gerais e abstractas: na Idade Média foram aprovadas 
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como lei medidas concretas e singulares, aplicáveis unicamente a uma pessoa, família ou co-

munidade ou a uma localidade. 

Com o tempo, a doutrina e a prática vão sistematicamente identificando, de um lado, a 

lei geral, de outro, o privilégio ou direito singular. Ao precisar estes conceitos, deixam de ser 

aprovadas leis concretas, tão características dos primeiros tempos da monarquia. De outro 

lado, fica mais clara a distinção entre lei e privilégio, em torno da relação especial – geral e 

privado – comum (ainda, v. D. 1.3.8, e respectivas glosas e comentários). 

As leis não eram necessariamente reduzidas a escrito. O exemplo mais evidente é o caso 

da célebre Lei Mental de D. João I, relativa à doação de bens da Coroa.  

Em regra, as leis eram registadas na chancelaria da Corte e entravam imediatamente em 

vigor.

Numa época que ainda não conhecia a imprensa, compreende-se que a forma de divul-

gação das leis consista na sua leitura pública nas principais cidades: do original eram tiradas 

cópias manuscritas para então serem lidas localmente de acordo com uma periodicidade que 

a própria lei frequentemente estabelecia. A regra é a da leitura semanal.

No entanto, o problema do desconhecimento da lei permanecia como uma questão cen-

tral que a doutrina erudita toma em consideração ao distinguir as situações dos rústicos, im-

becis e outros cujo desconhecimento da lei poderia considerar-se desculpável.

Outras vezes, como é o caso da legislação proibindo a vingança privada da nobreza, as 

leis não são aplicadas na prática e discute-se mesmo a formação de um costume contrário 

à lei.  

Apesar destas questões, é indiscutível que no início da segunda dinastia a lei do rei se tor-

nou a mais importante fonte de direito, apta a revogar outras regras e direitos e prevalecendo 

sobre o direito canónico e romano e sobre os costumes.

Os reis legislam sobre todos os assuntos. 

No âmbito da organização do Estado, é por lei que são criadas muitas novas instituições e 

estabelecidas as suas competências. 

No direito privado é indiscutível que as leis aparecem sempre numa relação de proximida-

de com os direitos romano e canónico, que ora corroboram e desenvolvem ora afastam. 

Algumas destas leis são inovadoras, inclusivamente no contexto europeu (lei das sesmarias).

Desenvolvemos a temática da teoria da lei A Lei da Liberdade. Para lá remetemos.
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Leis gerais portuguesas

D. Afonso II  26 leis (1211)

D. Afonso III (1248-1279)   Ordem pública e vingança privada

     Organização judicial e processo

     Abusos do clero e nobreza

D. Dinis (1279-1325)  Organização judicial e processo

D. Afonso IV (1325-1357)  Leis sobre assuntos morais, casamento, etc.

D. Pedro I (1357-1367)   Organização central da justiça; advogados e procurado-

res (1361)

D. Fernando I (1367-1383)  Actividades económicas: sesmarias, comércio, sisas

D. João I (1385-1433)  113 leis sobre todos os assuntos: Lei Mental

     [Livro das Leis e Posturas; Ordenações de D. Duarte]

1446  Ordenações Afonsinas 

Privilégio e direito particular
Hoje, tendemos a considerar como fonte de direito unicamente as normas gerais e a con-

siderar que as sentenças e os actos administrativos são actos de mera execução. Também não 

se estudam os contratos e outros actos privados como fonte de direito, nem se refere como os 

crimes e outros delitos são fonte de obrigações jurídicas. Esta orientação resultou sobretudo 

das directivas metodológicas do liberalismo e do positivismo jurídico: predomínio do poder 

legislativo, princípio da legalidade, generalidade e abstracção das leis.

Antes do constitucionalismo consagrar a igualdade dos cidadãos perante a lei, a ordem 

jurídica e a doutrina reconheciam no privilégio individual e dos grupos uma fonte de direito de 

primeira grandeza. No direito medieval, o privilégio é fonte de direitos e a riqueza da discussão 

teórica deve ser sublinhada.
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Existem duas tradições que se cruzam no tempo, uma com origem no direito romano e 

outra com origem no direito canónico.

A definição de Isidoro de Sevilha, recolhida no Decreto, considera o privilégio como uma 

lei particular, aprovada para um uso privado (Dist. 3, c. 3). Uso privado, para os canonistas co-

mentadores destes textos, significa utilização singular, por oposição a comum. Não significa a 

faculdade que qualquer um tem de aproveitar o que a lei permite – para este efeito não é ne-

cessário um privilégio –, mas antes uma autorização que beneficia um indivíduo ou conjunto 

de indivíduos. 

No direito romano justinianeu a figura do direito singular merece destaque. O Digesto re-

colhe uma definição de lei de Ulpiano como aquela fonte de direito que se dirige a uma gene-

ralidade e não para pessoas em concreto (D. 1.3.8). Na Glosa a esta passagem, Acúrsio enfatiza 

que a lei não deve fazer acepção de pessoas. 

Assim, forma-se um outro sentido de privilégio, no sentido de imunidade ou excepção a 

uma regra – a uma regra comum ou do direito comum.

O pensamento jurídico medieval cria assim uma tensão entre os dois sentidos de privilé-

gio, um positivo, no sentido da criação de uma situação de vantagem para uma pessoa, e outro 

no sentido negativo, de excepção a um encargo que tinha sido imposto a uma generalidade de 

pessoas.

No primeiro caso, o privilégio cria um direito novo em relação a certa ou certas pessoas, 

nomeadamente quando reconhece uma situação nova: a legitimação, na paternidade ilegíti-

ma, por exemplo.

No segundo, o privilégio isenta a pessoa do cumprimento de ónus, deveres ou encargos 

comuns (do pagamento de impostos ou do serviço militar, como exemplos típicos).

Os comentadores fundem as duas figuras do privilégio e do direito singular numa só, 

adaptando os quadros jurídicos romanísticos às sociedades feudais e senhoriais europeias.

A questão do privilégio tem no Decreto de Graciano e nas Decretais e nos respectivos co-

mentadores um desenvolvimento doutrinal relevante, especialmente em torno da figura da dis-

pensa da lei. O tema era especialmente relevante no domínio da dispensa dos impedimentos 

matrimoniais, nomeadamente porque igualmente impunha a hipótese de dispensa da lei natural. 

De dispensa para casar em grau de parentesco proibido beneficiaram diversos reis portugueses.

Estas questões são especialmente importante para a ciência jurídica medieval – e, como 

veremos mais à frente, também o foram na Idade Moderna, época em que a doutrina portu-

guesa é muito rica.
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As situações de excepção a uma regra geral sempre foram e continuam a ser controver-

sas. Ainda hoje, na argumentação constitucional em torno do princípio da igualdade continua 

a sustentar-se que este princípio, se obriga a tratar de modo igual o que é igual, contém um 

comando de diferenciação do que é diferente. Mas o que é diferente?

Estas observações são muito relevantes para compreender o direito pré-liberal: quem 

descrever o direito antigo apenas com base nas leis vai tirar muitas conclusões erradas. Nesses 

tempos, a teia de privilégios é tão grande e profunda que por vezes parece que é a lei a excep-

ção à regra.

Teoria do privilégio

Para os juristas medievais, as imunidades que privam as regras gerais e comuns da sua 

aplicação deviam ser justificadas, mas não eram consideradas em si ilícitas. Eram tidas como 

praeter ius ou extra ius, mas não contra ius.

Privilégio significa tecnicamente lei particular ou privada: particular para uma pessoa, um 

grupo, uma comunidade ou povoação, ou para uma ordem social.

É impossível uma enumeração de privilégios: fica uma indicação de alguns dos tipos mais 

frequentes.

Privilégios sociais, como a isenção de impostos do clero ou da nobreza. Ou como o pri-

vilégio de foro dos estudantes da universidade perante o juiz privativo ou conservador desta.  

É consagrado nas Ordenações Afonsinas com a justificação de que têm maior vigor os privilé-

gios incorporados no direito civil (direito romano) do que aqueles que são apenas concedidos 

pelo príncipe, sem aquele reconhecimento (OA. 3.16).

Imunidades locais, como a interdição de entrada de nobres em certos municípios, de 

acordo com o respectivo foral. Ou a imunidade de honras e coutos em relação à entrada de 

oficiais régios.

Pessoais, como o reconhecimento da paternidade ilegítima ou a permissão de entrada nas 

universidades – legalmente apenas permitida às pessoas de condição privilegiada. 

Muitos actos dependiam de autorização régia, como o de pedir esmola (base das ordens 

mendicantes, como os franciscanos).
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Os privilégios podiam ser concedidos em remuneração por algum acto do beneficiário ou 

de terceiros: por exemplo, até ao liberalismo, cargos públicos, incluindo os judiciais, também 

foram atribuídos como recompensa.

Outro importante tipo de privilégios resulta do exercício de poderes de clemência por par-

te dos reis. A doutrina política dirá que os reis estão acima do direito e dos tribunais e que eles 

são, em primeiro lugar, a fonte de todo o direito. O vocabulário do direito romano é utilizado 

com este objectivo: o rei está acima da lei; aquilo que o rei quer tem força de lei, etc. No exercí-

cio destes poderes de perdão ou mitigação dos efeitos das sentenças criminais, os reis utilizam 

o conceito de graça real. Tal como na teologia, a graça está acima do direito estrito. 

A aprovação de amnistias e de indultos, para referir dois institutos que chegaram aos nos-

sos dias exprimia a essência do regime monárquico – a visão paternalista dos reis que podem 

usar da misericórdia e do perdão e alterar decisões dos tribunais, inclusivamente decisões 

transitadas em julgado. 

Só o liberalismo impugna estes institutos, especialmente o formalismo kantiano e as suas 

ideias de imperativos éticos categóricos e de refutação do paternalismo. No entanto, muitas 

constituições continuam a prever a nos nossos dias a possibilidade de órgãos do poder político 

aprovarem amnistias e indultos. 

Finalmente, observe-se que, com o liberalismo, vão esboçar-se outro tipo de ideias e de 

respostas, essencialmente de natureza política, acerca da relação entre o direito geral e o direito 

particular: para os defensores mais radicais da vontade geral, não existem limites ao legislador 

democrático e a lei pode unilateralmente revogar direitos adquiridos; os críticos da democracia 

sustentarão que os governos devem estar limitados, não pela vontade geral, mas pelos direitos 

adquiridos dos grupos e das pessoas. Existem muitas versões intermédias destas teorias.

Privilégio e limites ao poder dos reis
O exercício efectivo do poder de conceder privilégios contribuía para criar a imagem de um 

rei que é pai e pastor dos seus vassalos ou súbditos e que tempera com a misericórdia a rude-

za das leis. Esta retórica política esteve longamente presente na monarquia portuguesa e, na 

realidade, o paternalismo monárquico só foi verdadeiramente posto em causa com o libera-

lismo. Aliás, o paternalismo político constitui uma das características estruturais da sociedade 

portuguesa, na sua relação com o Estado.
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No final da Idade Média, o mais relevante texto de teorização do paternalismo monárquico 

nesta vertente de atribuição de mercês, cargos, recompensas, perdões e dispensas é o tratado 

da virtuosa benfeitoria, pelo menos parcialmente atribuído ao príncipe D. Pedro. 

Na verdade, a utilização destes poderes veio a banalizar-se desde a Idade Média. A tipolo-

gia dos pedidos, dos procedimentos de decisão e dos perdões e outras medidas de clemência 

foi estabelecida nos formulários da chancelaria real, os quais inclusivamente previam as taxas 

e honorários a pagar. Foi instituído o princípio do registo dos privilégios na chancelaria e criado 

um regime especial de responsabilidade dos oficiais régios responsáveis pelo registo, desig-

nadamente através do controlo que o chanceler mor deve exercer sobre todos os actos antes 

do registo. Com o tempo, o núcleo dos colaboradores do rei (desembargadores do paço) que 

prepara ou mesmo outorga em seu nome os privilégios vai tornar-se o mais importante órgão 

da monarquia, com competências próprias e delegadas.

Conhecemos poucos elementos teóricos relevantes de juristas portugueses deste perío-

do, o que contrasta com a riqueza da teoria do privilégio nos comentadores italianos (Lucas de 

Penna, Bártolo, Baldo, entre muitos outros).

A doutrina medieval estudou os limites dos poderes dos reis e situou-os nos direitos de 

terceiros e nos direitos da comunidade. O primeiro dos limites, relativo ao direito privado, o 

segundo, ao direito político. A ideia de constituição mista, que referimos mais abaixo, é impor-

tante para clarificar os poderes dos reis: só num regime despótico o rei seria proprietário de 

todas as coisas. 

Assim, como o poder dos governantes não é arbitrário, a doutrina, a começar pelos teó-

logos e pelos civilistas, logo enuncia os limites dos poderes dos reis. Em primeiro lugar, a justa 

causa; em segundo lugar a protecção dos direitos e da confiança de terceiros, expressa na 

fórmula aposta nas cartas de privilégio, «salvo o direito de terceiros» ou similar.

A doutrina medieval protege especialmente a confiança de terceiros, cujos direitos e ex-

pectativas não devem ser lesados por estes actos unilaterais dos governantes. Três exemplos 

significativos. 

Um primeiro exemplo do tipo de problemas que a aprovação dos privilégios pode implicar 

é a possibilidade de o rei conferir a um particular a dilação do prazo para pagamento de dívidas 

a outro particular. A legislação medieval é sugestiva das dificuldades teóricas e práticas da in-

tervenção em matérias que hoje diríamos serem da autonomia das partes, desde logo porque 

o benefício de um implica prejuízo de outro (cf. OA. 2.37).
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O perdão ou a comutação da pena criminal não deveria prejudicar a indemnização que 

eventualmente tivesse sido concedida à vítima ou aos seus familiares. 

A doação de jurisdições não poderia lesar a Coroa ou o Reino, devendo considerar-se não 

escritas (exorbitantes) as cláusulas de doação da jurisdição em última instância.

Durante muitos séculos, o principal campo de aplicação destas controvérsias jurídicas 

respeita às doações régias de coisas e de direitos. No final deste período, a aprovação da Lei 

Mental, mais tarde recolhida nas Ordenações Manuelinas, passa a forma de lei a doutrina e 

jurisprudência já sedimentadas.

Quando aprovam extensas doações de direitos e de terras os reis invocam a supremacia 

destas suas competências sobre quaisquer outras fontes de direito: moto próprio, certa ciên-

cia, poder absoluto, estas são algumas das fórmulas utilizadas para exprimir a autoridade do 

rei.

Os reis reagem contra o abuso – e o seu próprio abuso – com procedimentos que revelam 

o conhecimento da doutrina do direito comum: obrigação de registo e controlo burocrático 

por instituições e funcionários no Paço; fixação de tributos a pagar pelo beneficiário; nulidade 

das disposições aprovadas com invocação de situações falsas ou ocultação de dados por parte 

dos interessados (ob-repção e sub-repção); consideração como não escritas das cláusulas de 

doação de direitos e privilégios privativos dos reis.

Os juristas medievais questionam também se os governantes estão vinculados aos direi-

tos individuais e às expectativas que eles próprios criaram com a aprovação dos privilégios, 

designadamente e para utilizar o vocabulário dos nossos dias, se podem livremente revogar os 

privilégios que concederam. 

A ideia de direitos adquiridos e o que hoje referimos como princípio da confiança têm 

origem nos autores medievais. Importa recordar que, em termos metodológicos, a fronteira 

entre direito público e privado não se coloca como nos nossos dias. Os reis deviam respeitar 

o direito de propriedade, bem como a soma de direitos e privilégios individuais, os quais eram 

anteriores e estavam acima do poder do governante. 


