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Ao contrário da visão contemporânea, o sistema normativo medieval é marcado pela im-

portância da religião. A religião estrutura a vida social e os textos religiosos, desde logo, a Bíblia, 

são também considerados fonte de direito.

No século XII, também os principais centros medievais de cultura estão associados à Igre-

ja, quer no contexto europeu, em geral, quer em Portugal. O conhecimento científico assume 

a teologia como a mãe dos saberes, as raízes e o tronco do conhecimento, de que o conheci-

mento jurídico será um dos ramos. A importância da religião e da teologia estão bem presentes 

na filosofia e na teoria do direito, especialmente na teorização de um conceito, o de Direito 

Natural.

Assim, é importante compreender o sentido e a importância do conceito medieval de di-

reito natural e, para além dele, a teorização da justiça e a sua relação com o direito positivo  

(§ I.).

As ideias assentes acerca da organização justa da sociedade medieval e a sua relação 

com a justiça natural levam o pensamento jurídico a aceitar um quadro normativo e insti-

tucional de efectivo pluralismo (§ II.). De um lado, um pluralismo que assenta num quadro 

territorial que não é contínuo nem homogéneo, porque baseado em costumes e forais de 

âmbito local; de outro, porque a sociedade medieval é um mosaico de estatutos pessoais 

que repousa sobre os privilégios, com diversos nomes técnicos (graça, mercê, clemência, 

dispensa, franquia).
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I. 

Filosofia Jurídica e Política

A cultura erudita exprime-se em latim: na Idade Média, o latim é a língua utilizada no ensi-

no universitário, na redacção dos textos teológicos e nos tratados do direito, ainda que muitos 

documentos fossem já escritos no vernáculo local e, sobretudo a partir de D. Dinis, no antigo 

português.

Para os escritores deste período, a justiça natural ou direito natural (ius naturale) constitui 

uma fonte de direito cujo sentido e conteúdo tem uma relação directa com a Palavra revelada 

nas Sagradas Escrituras.

Lei divina, lei natural e lei humana. 
Da tradição greco-romana tinha vindo a concepção de um direito natural acessível ao 

homem através da razão. Embora não tivessem formulado o conceito, os gregos haviam iden-

tificado a ideia de uma ordem jurídica superior, que Cícero e a filosofia estóica desenvolvem 

no quadro do politeísmo romano. Para estes, o direito natural pode ser entendido através da 

razão. De outro lado, o elevado conteúdo moral da doutrina estóica, assente na identificação 

dos deveres de conduta dos homens e das associações que integram, contribuiu para o seu 

fácil acolhimento no cristianismo.  

De modo inovador face à herança greco-latina, a Igreja cristã transmite a mensa-

gem de um direito fundamental que é transmitido por Deus a um povo escolhido por Ele.  
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Os Mandamentos e os Evangelhos exprimem assim essa vontade primordial, que é possível 

aos homens conhecer porque foi Revelada. Também de modo distinto das fontes anteriores, 

mesmo a natureza, na medida em que é uma criação divina, obedece e participa nessa ordem 

criada por Deus. De outro lado e de acordo com a mensagem de S. Paulo, mesmo os gentios, 

isto é, aqueles que não tinham conhecido a mensagem de Cristo, manifestavam as inclina-

ções naturais nos seus corações (Rm 2, 14-15). Deste modo, na Patrística e em autores com 

especial relevância no pensamento peninsular, como o Bispo S. Isidoro de Sevilha (falecido em 

636) encontramos a ideia de que a lei de Deus se inscreve no coração dos homens, uma lei 

eterna que já existia antes de ser comunicada a Moisés e que se deve entender como eterna 

e imutável. 

Na visão medieval, existe uma hierarquia de comandos. Constitui uma máxima repetida 

desde os primeiros padres da Igreja: é melhor obedecer à lei de Deus do que às leis dos homens.

Se bem que não se encontre um ambiente e uma teoria do direito que identifique, no sen-

tido moderno, uma constituição superior e direitos fundamentais que devam ser respeitados 

pelos governantes, os conceitos de direito divino e de direito natural, de um lado, e a tradição 

estóica e cristã acerca dos deveres homens e dos governantes, explicam a relevância jurídica 

da Bíblia e, em especial, a necessidade de os homens conhecerem e compreenderem a men-

sagem de Cristo.

Tal como Deus criou o mundo, também teria criado as normas que o governam. Alguns 

desses comandos foram expressamente comunicados aos homens, nas Sagradas Escrituras. 

A Bíblia, sendo o fundamento da fé, é também um texto jurídico, a primeira das Leis. Contudo, 

não estando construída como um código de preceitos, os teólogos tiveram que interpretar o 

seu conteúdo e, em especial, retirar dos ensinamentos de Cristo conteúdos para a moralida-

de humana. Os critérios da hermenêutica dos textos sagrados exercerão funda influência no 

desenvolvimento de uma teoria da interpretação da lei. Tomem-se os seguintes exemplos, 

retirados da Palavra de Cristo, significativos para a teoria medieval do direito e da justiça: 

-  «Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus.» (Mt 22, 21): daqui se 

retirou a necessária autonomia dos poderes temporal e espiritual, separação entre o 

mundo de César e o mundo dos homens, que as ideias políticas medievais vão baptizar 

como a teoria dos dois gládios; 

-  «Não separe o homem o que Deus uniu.» (Mt 19,6): daqui se inferiu, não apenas a 

estipulação do casamento como sacramento, expressão da vontade de Deus, como  

a proibição do divórcio e do repúdio, reconhecido em todas as civilizações primitivas; 
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-  «Que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já 

não podes continuar a administrar.» (Lc 16, 2): estas palavras, na conhecida parábola 

do administrador infiel, são a fonte da obrigação de os responsáveis pelo bem comum  

(entre outros, os juízes) prestarem contas do modo como exerceram funções, pelo me-

nos no final do período para que foram designados.

Também a regra de ouro do amor ao próximo (Mt. 7,12) é recebida pelo direito canóni-

co, de tal modo que no Decretum de Graciano (concluído cerca de 1139) se estabelece que  

«o direito natural é o que está contida na Lei e no Evangelho, pela qual a todos se ordena 

que se faça aos outros o que queremos que se faça a si mesmo e se proíbe que se faça aos 

outros o que não se quer que se faça a si» (Decretum, D. 1). A glosa a este passo refere 

sinteticamente que por direito natural se deve entender o direito divino. Deste modo, não 

apenas as leis seculares mas também as leis eclesiásticas contrárias ao direito divino devem 

ser consideradas nulas. 

Como teremos ocasião de estudar para este período, o novo direito canónico exerce, a 

partir do século XII, uma influência notável na modernização do direito e das sociedades me-

dievais.

Direito natural e razão. 
A expressão teórica mais relevante destas ideias surgirá na obra de S. Tomás de Aquino, 

no contexto de recuperação e influência de textos de Aristóteles. De facto, não era clara a 

doutrina anterior acerca da distinção entre o direito divino e a lei ou direito natural. Como 

também não o era a distinção entre direito e moralidade: no Decretum de Graciano, por 

exemplo, são referidas situações consideradas imorais mas não ilícitas (a usucapião de má 

fé, mais tarde proibida pelo direito canónico) e ilícitas, mas não imorais (a passagem por 

propriedade privada).

Se é inquestionável que a palavra expressamente revelada por Deus aos homens constitui 

fonte de direito positivo, os teólogos medievais controvertem a natureza omnipotente de Deus 

na sua relação com o direito: Deus pode tudo e qualquer conteúdo da sua vontade torna-se 

vinculativo? 

Distingue-se, a este respeito, duas correntes, racionalista e voluntarista. 
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O racionalismo que tem como principal expoente S. Tomás de Aquino, lembra que Deus pode 

tudo, mas não quer tudo, nomeadamente não quer que o pecado seja lícito. Consequentemente, 

existe uma ordem, que é racionalmente inteligível, que pode ser compreendida pelo homem. 

O conceito de ordem é particularmente relevante para o pensamento jurídico: de um lado, 

supõe que a lei natural, construída a partir da lei divina, pode ser entendida de modo racional 

e coerente, sem contradição. Assim, ao lado da parte da lei universal eterna que é expressa-

mente revelada (direito ou lei divina), reconhece a lei natural que «não é mais do que a parti-

cipação da lei eterna nas criaturas racionais» (I-I, q. 96).

A partir do direito natural podem retirar-se fundamentos racionais para o direito humano: 

«a lei humana só tem a qualidade de lei na medida em que procede de acordo com a recta ra-

zão: nessa medida, está claro que ela deriva da lei eterna.» (I-II, q. 93, 2). De outro modo, a lei 

humana que se desvia da razão é uma lei injusta, uma corrupção da lei e uma violência (idem).

Existem assim duas formas de entender o papel direito natural na doutrina tomista: quan-

do partimos da omnipotência divina, o direito natural é apenas uma manifestação da provi-

dência divina. Quando se toma em consideração o papel dos homens como destinatários do 

direito natural, este constitui os princípios da racionalidade prática, ou seja, o conjunto dos 

princípios pelos quais a acção humana pode ser julgada racional. Para a construção desta teo-

ria foi fundamental o concurso do aristotelismo e a sua utilização como gramática do pensa-

mento: o homem é um animal político ou social, apenas existe em sociedade. 

No primeiro plano, a teoria do direito natural é uma parte da teoria da providência divina; 

no segundo, a teoria do direito natural é o fundamento de uma teoria da racionalidade prática. 

Será neste sentido que o tomismo irá influenciar a chamada segunda escolástica e estará lon-

gamente presente, até aos nossos dias, em muitos pensadores cristãos, como filosofia perene.

Como directiva desta racionalidade prática, Aquino aponta que os preceitos do direito 

natural são universalmente válidos e obrigatórios para todos os homens. Essa universalidade 

exige que os preceitos primários e evidentes do direito natural sejam imutáveis no tempo e no 

espaço; já os preceitos secundários, decorrentes dos primeiros por dedução, admitem mu-

dança no tempo e no espaço, em ligação com o direito positivo. 

Esta teorização abre caminho para a modernidade, na medida em que autoriza a adapta-

ção do direito em função das exigências que o tempo vem colocar às sociedades e aos homens.

De outro lado, abre igualmente o caminho para as correntes sistemáticas da Idade Moder-

na: como a seu tempo se verá, o desenvolvimento teórico de um direito natural apresentado 

sistematicamente, feito a partir da segunda metade do século XVI, antecipa e tornará possíveis 

as correntes sistematizadoras do direito positivo. Mas esta visão sistematizadora dos conteú-

dos do direito natural não era ainda intelectualmente possível na Idade Média.
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Esta tradição do direito natural terá continuidade nos séculos XVI a XVIII. Nos países cató-

licos, a renovação do tomismo será feita por um conjunto de autores usualmente designados 

como escola peninsular do direito natural, dentro dos pressupostos acima referidos: identifi-

cação e supremacia do direito divino e do direito natural sobre o direito positivo; da teologia 

sobre a ciência do direito; prioridade ontológica dos deveres sobre os direitos e da moral em 

relação ao direito. Nos países protestantes, assistiremos igualmente à formação de correntes 

sistemáticas do direito natural (Pufendorf, Wolff).

Direito natural e vontade. 
Já S. Agostinho havia concebido a lex divina como produto da vontade divina. Nos teólogos 

Duns Scotus e Guilherme de Occam descobrimos a exposição de um direito divino construído 

em torno do conceito de potentia divina, isto é, da vontade de Deus. O direito existe porque 

Deus quer: graças a Deus ou se Deus quiser, para recordar expressões do credo popular, ainda 

dos nossos dias.

A metafísica franciscana assenta num empirismo de matriz realista: só existem indiví-

duos, só eles é que constituem substância, não existe uma natureza abstracta do homem, nem 

natureza das coisas, nem causas finais. E os homens, como recordado por Umberto Eco a este 

respeito, designam-se por signos: o seu próprio nome. O idealismo tomista encontra aqui uma 

refutação específica: aos universais não corresponderia nenhuma realidade específica, mas 

apenas nomes e conceitos, pelo que o objecto do direito seriam os próprios indivíduos, e seria 

a partir dos sujeitos de direito que poderiam retirar-se normas jurídicas, não, como pretendia 

S. Tomás, da observação da natureza e das coisas. 

Consequentemente e recordando uma célebre polémica medieval, os homens podem re-

nunciar a todos os seus direitos positivos, como Cristo teria feito, segundo os teólogos francis-

canos, ao despir e rasgar a sua túnica, assim demonstrando que o direito de propriedade sobre 

as coisas não era, na verdade, um instituto imposto pelo direito natural. 

Esta discussão teológica acerca do conceito de ius torna-se, segundo Michel Villey, uma 

concepção embrionária de direito subjectivo ao deslocar o centro de atenção da ciência do 

direito para o indivíduo, isto é, para os seus direitos individuais, faculdades e interesses. 

Noutro plano, o do legislador, foi fácil a passagem das ideias acerca da vontade divina para 

descrever o direito simplesmente como a vontade dos legisladores positivos.
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Obediência ao direito natural e desobediência ao direito injusto. 
É doutrina assente nos autores medievais o dever de cumprir as normas superiores da 

lei eterna. Eles não devem ser obedecidos apenas por serem expressão desse direito superior: 

como não existe uma separação teórica entre os conceitos de justiça e de direito ou ainda de 

lei, um mesmo vocábulo — ius — exprime esta necessária ligação entre justo e jurídico. 

De outro lado, a justiça é representada na iconografia medieval de modo a demonstrar 

que acima do julgamento dos homens existe o julgamento de Deus e que qualquer juiz terá que 

se submeter a esse último julgamento, o das almas.

S. Tomás fornece os instrumentos teóricos que justificam o incumprimento das leis dos 

homens para cumprir a lei de Deus. Na Suma Teológica estabelece: «Se uma lei [humana]  

se afastar no que quer que seja da lei natural, não é uma lei, mas uma corrupção da lei» 

(Suma Teológica, I-II, q. 95, art. 2). A fundamentação é clara no sentido de fazer coincidir os 

conteúdos dos conceitos de justiça e de direito natural: «Se o texto da lei contiver qualquer 

coisa de contrário ao direito natural, ela é injusta e portanto não é obrigatória [...] tais tex-

tos não deviam ser qualificados como leis, mas como corrupção de leis» (idem, II-II, q. 60,  

art. 5). 

A consequência é importante numa ordem jurídica moldada sobre a ordem moral: as leis 

injustas não obrigam no foro da consciência. 

A Idade Média vem assim a construir um dualismo entre a consciência e o direito, a qual 

constitui um dos fundamentos das liberdades modernas (Prodi). Não apenas pela distinção 

entre a consciência ou foro interno e o foro externo, ou da acção: mas pela ideia de que o exa-

me de cada uma destas situações deveria pertencer a tribunais distintos.

As leis injustas também não obrigam no foro externo, salvo nas situações de escândalo ou 

de perturbação da república, em que se pode ajuizar pela necessidade de observar a lei injusta 

para evitar males maiores.

Três exemplos de leis injustas identificadas pelos teólogos e juristas medievais, com dife-

rentes intensidades de ilicitude:

-  A conversão do governante a uma religião que não o catolicismo e a imposição dessa 

religião a todos os habitantes.

-  A convocação para uma guerra injusta de pessoas que, com grande probabilidade, nela 

podem vir a morrer e nela podem vir a matar pessoas inocentes.

-  A imposição de impostos excessivos, que os contribuintes não podem pagar.
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A doutrina era também aplicada às decisões judiciais, mesmo quando era o rei o supremo 

juiz. Também as sentenças injustas, como a que condena um inocente à pena de morte cons-

tituem injustiça extrema.

Pergunta-se se nestes casos existe um dever de obediência às leis.

Justiça e direito. 
Numa belíssima definição da relação entre a justiça e o direito, S. António descreve a 

justiça como o estado do direito. Deste modo, a teoria do direito é indissociável da teoria 

da justiça — e esta, por sua vez e como acima referimos, assenta no direito natural. Se bem 

que também se encontrem nos juristas medievais afirmações no sentido de que, para estes, 

não seja necessária a filosofia (Irnério, por exemplo), a relação entre justiça e direito não é 

apenas semântica e resultante de um vocabulário comum à justiça e ao direito (Ius, Justitia, 

Lex): a teoria medieval da justiça é paralela ao desenvolvimento dos institutos do direito 

natural. 

Contudo, inicia-se com a fundação das universidades uma cisão que virá até aos nossos 

dias. Nos cursos jurídicos estuda-se e faz-se a exegese dos textos do direito romano e do 

direito canónico. A educação jurídica é centrada desde a fundação das universidades e dos 

estudos gerais em textos do direito positivo — um tipo de educação que é comum aos vários 

países europeus e que explica como a solução dos problemas jurídicos apareça como uma 

manifestação de um mesmo direito comum.

Já o estudo do conceito e dos institutos da justiça ou direito natural é sobretudo feito nos 

cursos de teologia das universidades e de outros centros de cultura, mas também se assina-

lando quer uma literatura profana quer uma literatura popular acerca da justiça. A justiça e a 

injustiça são temas constantemente presentes na literatura medieval, designadamente em 

teólogos, canonistas e padres da Igreja como S. António, Álvaro Pais ou João de Deus. Também 

nas crónicas medievais, especialmente em cronistas como Fernão Lopes, encontramos pági-

nas notáveis sobre a justiça. Marcando o final da época medieval nos temas e no estilo mas 

também anunciando o advento do renascimento e do Estado moderno, temos dois livros úni-

cos da cultura portuguesa: a Virtuosa Benfeitoria, parcialmente atribuível ao príncipe D. Pedro, 

e especialmente um livro fundamental para explicar os caminhos da construção do Estado e do 

direito português, o Leal Conselheiro do rei D. Duarte. 
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Assim, até à reforma da universidade portuguesa em 1772, estas matérias relativas à 

justiça e ao direito natural não são estudadas nos cursos jurídicos. Fica aqui enunciada a 

problemática relação entre direito natural e justiça, de um lado, e a ciência do direito, de 

outro.

Teologia moral e direito natural. 
Assim, é errado dizer-se que na Idade Média não se estudou a filosofia do direito; de facto, 

esse estudo não ocorria nas escolas de direito, mas nas de teologia (mais tarde, também nas 

de filosofia).

A estrutura da ordem jurídica apresenta-se como uma hierarquia: direito divino, direito 

natural e, finalmente, direito positivo ou humano, aquele que é criado pelos homens de acor-

do com e observando o que lhe é superior. Ou, como referido, justiça divina, justiça natural e 

justiça humana.

De outro lado e questão não menos relevante, o direito apresenta-se como um conjunto 

ordenado e não contraditório. O direito é uma ordem. O problema era em primeiro lugar teo-

lógico e relativo à natureza de Deus e do seu direito: a omnipotência de Deus não o levaria a 

querer coisas contraditórias, como o mal, pelo que haveria uma ordem divina, harmónica e 

coerente, cognoscível pelo homem, da qual se deduziria uma ordem natural. Os critérios de 

superação de contradições aparentes e de harmonização de soluções práticas são a base da 

hermenêutica medieval, teológica e jurídica. Dito de outro modo, foi à teologia que a ciên-

cia do direito foi buscar o arsenal de soluções teóricas para os problemas da interpretação 

jurídica. Coloca-se aqui o problema da relação entre a razão e o texto escrito da norma, a 

ratio scripta. A Bíblia é, com o Corpus Iuris Civilis, o texto normativo por excelência. Para os 

juristas medievais, o Corpus é a razão escrita própria do direito, ideia só impugnada com o 

renascimento e a crítica humanista ao direito romano aplicado.  

Em conclusão, estes textos que têm por base a religião são normativos por excelência — e, 

na verdade, estabelecem o modelo antropológico e jurídico que será seguido na Europa.
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Ius, direito ou lei. 
As expressões que estamos a utilizar — ordem jurídica, direito — não são isentas de crí-

tica e de ambiguidades semânticas. Sendo a língua utilizada por teólogos, filósofos e juristas 

medievais o latim, o vocábulo latino é mais exactamente o de Ius, a um tempo justiça e direito. 

De novo a questão teológica e moral assume primeira grandeza: em certas situações não 

existe apenas o direito de resistir a uma lei ou a uma sentença injusta; existe o dever moral de 

não cumprir certos preceitos, especialmente quando eles violam o direito divino (por exemplo, 

a conversão forçada a uma outra religião) ou o direito natural (por exemplo, a cobrança de im-

postos excessivos e que não é possível pagar ou a arbitrária condenação de um réu inocente).

Também aqui a prioridade da justiça sobre o direito não é um topos da retórica, mas um 

importante instituto da política e do direito. De um lado, porque a justiça é o fim do direito; 

de outro, porque os preceitos injustos não são considerados verdadeiro direito e contra eles é 

possível invocar o direito de resistência. 

Deveres e ofícios: a particularidade do mundo moral medieval. 
Para compreender o pensamento jurídico pré-moderno e, em especial, a tradição do di-

reito natural, existe um outro aspecto de particular relevância que importa referir, a da priori-

dade ontológica dada aos deveres sobre os direitos, ou seja, da ética sobre o direito.

Nesta breve síntese não é possível aprofundar o contributo de teólogos e de canonistas 

peninsulares para o pensamento jurídico. Em qualquer caso, fica a observação de que, ao con-

trário de leituras habituais acerca do processo histórico, que tendem a sublinhar o fenómeno 

da laicização ou ainda da secularização (conceitos em qualquer caso muito distintos), está em 

marcha desde a alta Idade Média um processo inverso, de evidente moralização dos costumes 

— fenómeno de que uma das facetas, abaixo referidas, é o do afastamento ou combate aos 

maus costumes.

Com a expressão moralização sublinho o modo como princípios fundamentais da moral 

cristã foram sendo incorporados numa sociedade violenta e frequentemente ainda dominada 

pelo paganismo pré-cristão.

A sociedade medieval é de uma grande violência e a leitura dos documentos medievais 

permite-nos surpreender o exercício da punição arbitrária dos mais fortes sobre os mais fra-

cos, dos reis crúeis, da violência da vingança privada, da crueldade das punições… 
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Os teólogos, como Álvaro Pais, discutem abertamente se o poder existe para dar prazer, 

glória ou dinheiro, para sublinhar uma mensagem fundamental do cristianismo para a política 

e para o direito: o exercício do poder, de qualquer poder, tem que ser feito em cumprimento 

dos deveres. O arquétipo é o pai, cujos poderes devem ser exercidos em benefício dos filhos 

— e este paternalismo vai manifestar-se na teorização dos poderes dos reis, dos juízes e de 

outros altos funcionários.

A importância da tradição estóica também é importante: Séneca, por exemplo, é tra-

duzido pelos príncipes de Avis e a ética do sofrimento transparece das páginas que deixaram 

escritas.

De outro lado e numa visão típica da tradição do direito natural, as instituições políticas 

partilham o seu poder com muitas outras: a família, a igreja, o município, a corporação, a 

escola, etc. O exercício da violência legítima não é, assim, monopólio do Estado mas um 

elemento natural das instituições sociais. É o caso do exercício da autoridade do marido 

e do pai de família, do tutor em relação ao aprendiz, do patrão em relação ao servo, cujos 

litígios são dirimidas sem possibilidade de recurso ao tribunal, salvo os casos de violência 

extrema.

O conceito de direito é muito distinto do contemporâneo. De um lado, é mais extenso, 

pela sua identificação com a justiça. Mas, de outro, no conceito de direito não se incluem 

muitas manifestações da vida social que se consideravam dependentes de outros sistemas de 

valores (disciplina, amor, caridade, governo).

O conceito de direito é ainda muito distinto na profunda desigualdade social. Esta as-

sentava na visão segundo a qual, pela natureza das coisas, deveriam existir grupos com fun-

ções diversificadas, para garantia do equilíbrio social. Uma das mais difundidas expressões 

destas ideias é a do antropomorfismo social: cada ser insere-se num grupo e faz parte de 

uma comunidade em que cada grupo tem uma função determinada — rezar, trabalhar, lutar. 

E o rei vela por esse equilíbrio, por exemplo, como frequentemente aconteceu no ocidente 

europeu, proibindo novos ingressos nos mosteiros e conventos ou aprovando legislação no 

sentido da desamortização dos bens da Igreja — isto é, proibindo mais doações à Igreja e 

suas corporações.
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A lei injusta. 
Os limites ao poder dos reis encontram-se com a teorização da injustiça da lei. Frequen-

temente a filosofia moral e a teoria do direito, perante a dificuldade em definir a medida do 

justo, identificaram as causas de injustiça da lei: quanto à matéria, se ordena cometer-se 

algum pecado; quanto à forma, se a repartição dos encargos não obedecer ao princípio da 

justiça; quanto ao autor, se não tiver autoridade, quer por não ter autoridade sobre as pessoas, 

quer por não ter autoridade sobre as coisas que são objecto da lei; quanto ao fim, se a lei se 

não dirigir ao bem comum. A conclusão é esta: se a lei não obedece a estes quatro requisitos, 

isto é, se falta algum deles, não estão os sujeitos obrigados a obedecer-lhe. Também podemos 

interpretar estes requisitos para sublinhar uma outra conclusão importante: a moral, o bem 

comum, a justiça e a verdade constituem o fundamento do próprio poder dos reis.

De acordo com a matriz agostiniana, o rei antes de ser governante é cristão, pelo que a 

submissão aos imperativos da moral e da ética cristã se torna uma regra directiva para todos 

os homens, independentemente da natureza das funções exercidas. É na Cidade de Deus que 

S. Agostinho apresenta o modelo do bom príncipe cristão.

A literatura medieval de educação de príncipes não dissocia a teorização da lei da cons-

trução do virtuoso governante que a aprova. A imagem do príncipe criador das cidades e autor 

das leis assenta no calor humano que a impessoalidade do Estado maquiavélico vai destruir, 

quando, no final de O Príncipe, o florentino enuncia que é a criação de novas instituições e a 

aprovação de leis que caracterizam os príncipes modernos.

Para os autores medievais, se reger implica o poder de aprovar leis, a essência da arte de 

reinar não se individualiza no poder legislativo. Assim, governar com justiça não é dissociável 

da pessoa do rei justo, razão pela qual as virtudes da pessoa do rei antecedem ontologicamen-

te as características do poder que ele exerce. Deste modo, por força da importância da virtu-

de, a lei injusta constitui um pecado gravíssimo. Escrevem os teólogos: as leis injustas nem o 

nome merecem. Existe assim uma analogia com a conotação semântica do conceito de rei.  

A oposição rei justo - tirano justifica a oposição teórica lei justa ou simplesmente lei - lei injus-

ta, por isso vista como inexistência de lei. Pode invocar-se a este respeito o conceito antigo dos 

autores gregos que viam a lei como uma medida; consequentemente, a ausência de lei ou o 

incumprimento da lei exprimem a ausência de uma justa medida (tópico presente igualmente 

em S. Tomás, Suma Teológica, I-II, q. 90, a. 2).

Nenhum texto melhor do que o prólogo de a Crónica de D. Pedro escrita por Fernão Lopes 

descreve o sentido desta concepção finalista do poder, em passo no qual se utiliza um ou-

tro conjunto de conceitos chave que, com origem no pensamento grego, chegam aos nossos 
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dias: assim, o governante como a lei animada; e a lei como o governante mudo. O cronista diz 

«havendo no Rei virtude da justiça, fará leis para que todos vivam direitamente e em paz, e 

os seus sujeitos, sendo justos, cumpriram as leis que ele puser, e cumprindo-as, não farão 

coisa injusta contra nenhum [...] A razão porque esta virtude é necessária aos súbditos, é para 

cumprirem as leis do príncipe que sempre devem de ser ordenadas para todo o bem e quem 

tais leis cumprir sempre bem obrará, porque as leis são regra do que os sujeitos hão de fazer, 

e são chamadas príncipe não animado; e o Rei é príncipe animado, porque elas representam 

com vozes mortas o que o rei diz por sua voz viva, e porém a justiça é muito necessária, assim 

no povo como no Rei, porque sem ela nenhuma cidade nem Reino pode estar em sossego» 

(idem, p. 4).
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