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I. 

História do Direito, História e Direito

Nascimento da disciplina. 
Como disciplina científica estudada nas universidades, a história do direito está associada 

aos movimentos humanista e iluminista.

No caso português, a disciplina foi criada pela reforma universitária de 1772 e o seu primei-

ro docente foi Pascoal de Melo Freire.

Numa época em que a superstição, os vestígios de paganismo e a crença numa interven-

ção sobrenatural ou metafísica nos acontecimentos humanos eram ainda evidentes em mui-

tas narrativas do passado — por exemplo, a fundação de Lisboa com Ulisses ou a intercessão 

divina por D. Afonso Henriques — o humanismo considera o conhecimento histórico, não uma 

narração acrítica de eventos (como as crónicas), mas a chave para entender a relação dos 

homens com o tempo. 

No plano histórico-jurídico, o programa humanista de valorização da razão tinha tam-

bém como objecto a publicação crítica de textos do passado, aproveitando as vantagens da 

imprensa e a compreensão da cronologia histórica. A publicação dos textos do direito romano 

permitiu iniciar a descoberta das interpolações e das falsificações que haviam sido introdu-

zidas no decorrer dos séculos e lançou os juristas na análise das épocas históricas do direito 

romano. Do mesmo modo e em relação ao direito nacional, os documentos do passado (leis, 

forais, costumes) são levados ao crivo da razão e republicados.

O humanismo foi assim fundamental para uma leitura crítica das fontes romanas, então 

aplicáveis como direito comum em toda a Europa, e das falsificações e interpolações de que 

tinha sido alvo.
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As Luzes acrescentam uma nova dimensão crescentemente científica, leia-se profana, a 

esta leitura do processo histórico. A dimensão teológica é remetida para o domínio religioso, 

entendendo-se que a narrativa histórica funda-se em factos, susceptíveis de ser comprovados 

por documentos do passado — escritos e não escritos, designadamente lápides, esculturas, 

pinturas, entre outros elementos que possam ser fontes do conhecimento do passado. 

A fundação de Academias científicas (História, Ciências de Lisboa) são marcos deste pro-

cesso, que tem em João Pedro Ribeiro o principal vulto português.

Ao longo do século XIX, estas dimensões de escrúpulo científico e preocupação crítica com 

o documento encontram em Alexandre Herculano o seu maior modelo. À imagem da escola 

histórica alemã e de Savigny, assinala-se a publicação dos documentos históricos do pas- 

sado (Portugaliae Monumenta Historica) e o início de uma história científica — de que é maior 

exemplo, ainda no tempo de Herculano, a polémica em torno da sua descrição da batalha de 

Ourique ou a comprovação da falsificação das chamadas actas das Cortes de Lamego. Desde 

Herculano, como aliás já com Melo Freire, a história preocupa-se sobretudo com as estruturas 

políticas e o seu desenvolvimento: realeza, cortes, municípios, são algumas das instituições 

estudadas.

Mas e de modo paradoxal, procura-se nas lendas e narrativas de outras épocas e na inven- 

ção do romance histórico a descoberta do espírito do povo, conceito fundamental, a um tem-

po, para o romantismo e para o direito oitocentista.

Assim, no século XIX, a escola histórica do direito reformulou metodologicamente a dis-

ciplina, sublinhando duas preocupações: de um lado, a do documento, de tal modo que um  

conhecido adágio diz que sem documento não existe história; de outro, a dimensão científica 

do estudo histórico do direito. Numa época em que o direito romano é ainda vigente na ge-

neralidade dos Estados europeus, Savigny e os seus discípulos identificam a ciência do direito 

com a história e lançam uma nova tendência no campo historiográfico: o estudo dos conceitos, 

dos institutos e da dogmática jurídica. Assinalam-se importantes estudos histórico-dogmáti-

cos, fundamentais para o desenvolvimento da própria ciência do direito privado e que prepa-

ram a codificação do direito na Alemanha.

Fica claro um problema metodológico relevante, a da relação entre o direito e a história, 

com a compreensão da historicidade dos conceitos, vocabulário e institutos do direito.

Compreende-se também que as grandes escolas da ciência histórica tenham igualmente 

impacto na história do direito.

Do positivismo virá a preocupação com a inserção dos eventos jurídicos nos factos sociais, 

se não mesmo a sua diluição na sociologia.
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Da escola dos Anais virá a pretensão de uma história total da sociedade, com relevo 

para os elementos económicos. Mais tarde, a abertura à história das mentalidades e à his-

tória do pensamento trará também novas perspectivas à história do direito. Em especial, 

os estudos de história da cultura vieram evidenciar a necessidade de entender a relação 

entre a cultura jurídica e a sociedade, não percebendo o direito como um mero factor  

externo, mas antes como um elemento central para explicar a natureza das sociedades do 

passado.

Fica assim um importante debate para a actualidade.

Uma primeira posição metodológica sustenta que a História do Direito, com todas as  

diversas variantes de objecto — História do direito Privado, do direito Público, do direito Inter-

nacional, do Pensamento Jurídico, etc. — é um ramo das ciências históricas, em geral. 

A qualificação da história do direito como ciência histórica é claramente assumida pelos 

historiadores das instituições e do direito público (realeza, cortes, instituições judiciais e admi-

nistrativas). Em especial, a história do direito público não seria mais do que um aspecto parce-

lar da história geral, tomando a designação de história constitucional, história das instituições, 

história das instituições políticas e administrativas.

No entanto, existem efectivamente muitas cambiantes no modo de fundamentar a  

relação da história do direito com a história geral. Para quem entenda que a história é só uma, 

concebida ou designada como história política, integral, social, ou total, a relação entre a his-

tória em geral e a história do direito em especial é apenas de especialização do objecto. 

De outro lado, se compreendermos a história do direito na história da cultura, assumimos 

que a primeira tarefa do historiador do direito como historiador da cultura consiste em procu-

rar a singularidade do direito enquanto fenómeno cultural, para, a partir daqui, desenvolver os 

objectivos da história do direito. O problema central de articulação sistemática entre o jurídico 

e o extra-jurídico da experiência histórica, justificam que a primeira tarefa metodológica con-

sista precisamente em descobrir a especificidade do direito enquanto fenómeno cultural, para 

a partir daqui retirar os objectivos da história do direito.

A renovação da teoria do direito nas últimas décadas, que acompanhamos mais abai-

xo, trouxe igualmente uma renovação dos estudos histórico-jurídicos — como, e de modo 

complementar, foram os estudos histórico-jurídicos que permitiram novos desenvolvi-

mentos da teoria do direito. Depois do positivismo jurídico, que tinha conduzido a história 

do direito para um verdadeiro gueto científico, desinteressante para o historiador e para o 

jurista, as novas perspectivas da teoria do direito justificam um olhar inovador para a his-

tória do direito. 
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Vários estudos de história da metodologia jurídico-política têm chamado a atenção para 

o discurso, os conceitos e a dogmática, não enquanto subtileza doutrinária sem reflexo na  

realidade social, mas, pelo contrário, reflectindo ou mesmo antecipando essa realidade.  

O estudo do discurso jurídico-político — isto é, do direito político ou ainda do direito público 

— demonstra essa autonomia do jurídico e o modo como condiciona efectivamente a rea-

lidade política. Conceitos como os de jurisdição, império, Estado, soberania, comunidade 

internacional, legitimidade, representação, não podem ser compreendidos sem a percep-

ção do sentido e da eficácia que têm nas teorias e nas práticas políticas — a história dos 

conceitos constitui uma tarefa prioritária à história da dogmática propriamente dita, o que 

implica um trabalho historiográfico paciente e atento acerca da ruptura e da continuidade 

na utilização das palavras. Ora, isso pode ser prosseguido não apenas nos textos jurídicos 

como também em outro tipo de textos, nomeadamente teológicos. A literatura normativa 

no período medieval, como abaixo se estudará para o período medieval, era basicamente a 

religiosa. 

Ainda neste domínio, os processos argumentativos e decisórios dos juízes podem ser  

objecto de investigação histórica, quer em relação ao direito romano, quer em relação a ou-

tras épocas — demonstrando o erro metodológico em aplicar ao passado a visão positivista e 

normativa dos juízes como meros aplicadores lógicos de uma lei abstracta anterior à decisão.

Uma posição divulgada na historiografia jurídica qualifica a história do direito como uma 

ciência que simultaneamente participa da natureza e do método tanto da ciência jurídica como 

da ciência histórica. Neste sentido, a história do direito é história especial perante outros tipos 

de história, interligada com os demais sectores da história do homem. Também é ciência do 

direito, porque tem como finalidade expor a evolução do direito. Em reacção à pretensão da 

Escola Histórica de dissolver a história do direito na ciência do direito e às correntes materia-

listas que lhe negavam autonomia — nomeadamente perante o determinismo dos factos eco-

nómicos — esta dupla natureza e qualificação parece a mais adequada a garantir a existência 

de estudos histórico-jurídicos, cultivados por juristas nas Faculdades de Direito, mas de modo 

objectivo e imparcial.

Em conclusão: a história do direito constitui um ramo da ciência do direito enquanto tem 

por finalidade a investigação e a exposição da evolução do direito; e, na medida em que o seu 

objecto é o passado, tem de recorrer aos métodos e instrumentos da história para investigar e 

expor os seus estudos.
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Objecto e método. 
A História do direito Português pode ter diversos objectos de estudo. Este curso vai cen-

trar-se nas seguintes temáticas:

1.º A filosofia jurídico-política; 

2.º  As fontes de direito e o pensamento jurídico, aqui incluindo o estudo da metodologia 

jurídica e do ensino do direito;

3.º As instituições do Estado e o direito público.

Vejamos melhor cada um destes aspectos.

Seguimos Wiaecker quando sustenta que o historiador do direito estuda os elementos his-

tóricos com a mesma posição metodológica que o historiador em geral. Porém, o que caracte-

riza o historiador do direito é a vivência do direito, pelo que é só esta experiência que permite 

compreender o direito do passado. Deste modo, esta vivência pressupõe um historiador que 

seja ele próprio um conhecedor dos fenómenos jurídicos. Como ramo da história geral, a his-

tória do direito tem como objecto o direito do passado, o que exige uma metodologia própria e 

específica. Em síntese, o pensamento jurídico não pode ser desligado da sua realização prática, 

assim se superando uma visão estritamente idealista, ou espiritual, para se possibilitar uma 

outra perspectiva hermenêutica da efectividade do direito.

A história do direito não se resume à história da ciência do direito. Os conceitos, eles 

próprios (ciência, direito público...), prestam-se a equívocos, porque históricos e porque o 

seu sentido é evolutivo. O estudo histórico do jurídico deve incidir no que realmente o foi: não 

apenas a história da filosofia do direito, mas também a história do jurídico efectivamente exis-

tente — os seus efeitos sobre a realidade da sociedade.

Os mais importantes metodólogos sublinham a ligação entre o direito e a realidade social. 

Para Ruy de Albuquerque, «o estudo histórico do direito tem de ser suficientemente amplo e 

intensivo para permitir traçar um conceito de direito e, portanto, consentir a compreensão do 

que este é». Como ensinam Ruy de Albuquerque e Martim de Albuquerque interessa ao histo-

riador do direito o estudo dos processos mentais dos juristas, não apenas académicos, como 

também dos legistas, juízes, advogados, notários, etc.
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II. 

Épocas da História do Direito

Numa primeira introdução histórica ao direito português, identificamos as seguintes épo-

cas, utilizando os grandes quadros da história geral, adaptados à história portuguesa:

- Época medieval, da fundação de Portugal aos descobrimentos;

- Época moderna, do início dos descobrimentos ao liberalismo oitocentista (1415-1820);

- Época contemporânea (I) — do início do liberalismo à república (1820-1910);

- Época contemporânea (II) — o curto século XX português (1910-1974);

- O nosso tempo: 1974 aos nossos dias.  

Cada uma destas épocas tem a sua identidade própria; no entanto, a divisão histórica 

em épocas tem sempre um certo artificialismo e a sua utilização tem sobretudo finalidades 

didácticas. 

O estilo de cada época não pode fazer esquecer os factores de continuidade entre épocas. 

As transformações jurídicas são, em regra, lentas e, em especial, os ritmos de evolução do di-

reito privado são distintos dos da evolução do direito público.

Desde logo, a independência portuguesa não altera o direito vigente. Quer se atribua o 

momento fundador à utilização por D. Afonso Henriques do título de rei, à batalha de Ourique 

ou ao reconhecimento do título de rei a D. Afonso Henriques e aos seus sucessores pelo Papa, 

estes factos políticos não implicaram a fundação de uma nova identidade cultural e jurídica.

O direito de Portugal continuou sendo basicamente o utilizado na monarquia leonesa, por 

sua vez resultante de uma evolução da monarquia visigótica e ovetense. A historiografia por-

tuguesa tem falado, para este período, de um direito peninsular.
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Na verdade, a cultura é igualmente comum e só mais tarde se vem a autonomizar uma 

língua e uma cultura identitariamente portuguesas.

Mais, grande parte dos elementos culturais são igualmente comuns a todo o ocidente 

europeu. A religião cristã e a partilha das mesmas fontes clássicas, ao lado da utilização do 

direito romano, bem como estruturas étnicas de povos germânicos, como os visigodos, expli-

cam estas semelhanças na cultura jurídica europeia no período medieval. Ficou de fora deste 

processo a Europa oriental.

Época medieval. 
Para a época medieval assinalamos ainda outros elementos característicos.

Em primeiro lugar, a religião assume um carácter normativo e a Bíblia é, não apenas o 

texto sagrado da fé, mas igualmente fonte de direitos e de deveres. 

Forma-se uma tradição do direito natural, a partir de fontes romanas, bíblicas e da  

Patrística que tinham sobrevivido e que tem em S. Tomás de Aquino um dos seus principais 

expoentes. 

No plano da filosofia do direito, assinala-se a importância da Religião e da Teologia, que 

conduzem à recepção de um conceito de justiça ou direito natural de matriz teológica, o qual 

não apenas não concebe a separação entre o direito e a moral, como, pelo menos tendencial-

mente, ajuíza que todos os actos moralmente ilícitos são juridicamente proibidos e ilícitos.

No plano da organização do poder e do direito público, face à inexistência do conceito e 

da instituição Estado, vigorava uma situação de pluralismo institucional e dos ordenamentos, 

em que, para além do Papa e do Imperador, no plano internacional, as autoridades com com-

petência para criar direito incluíam os reis, os senhores, os municípios, as corporações e as 

famílias. Por isso, o conceito chave das ideias políticas é o de jurisdição (dizer o direito), não o 

de legislar. 

Vigora também um efectivo pluralismo jurisdicional, desde logo assente no dualismo  

entre tribunais eclesiásticos e tribunais seculares e, nestes, na identificação de múltiplas ins-

tâncias jurisdicionais. 

No plano das fontes de direito, reina um pluralismo normativo: leis, direito romano e di-

reito canónico, costumes, forais, privilégios, são algumas das fontes de direito reconhecidas, 

reflexo da autonomia das instituições acima referidas para criarem direito. 
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No plano da teoria do direito e da metodologia jurídica, o movimento das ideias leva ao 

nascimento das universidades e, aí, à criação de cursos de direito romano e de direito canóni-

co, estudados segundo uma metodologia tópica e analítica (escolástica). 

Mais do que desenvolverem critérios de resolução de conflitos de fontes e de normas 

através do estabelecimento de relações de hierarquia, como é típico do positivismo legalista, o 

particular e a peculiaridade do caso concreto são os critérios identificados como preferenciais 

na identificação da solução justa. 

De outro lado e correspondendo à organização de uma sociedade em ordens e, em alguns 

países, inclusivamente de um regime feudal, o privilégio constitui um dos núcleos temáticos 

mais relevantes da teoria do direito e apenas as revoluções liberais, com a proclamação do 

princípio da igualdade dos cidadãos perante a lei, declararão proibidos os privilégios individuais 

e dos grupos sociais.

Época moderna. 
A modernidade inicia-se com os descobrimentos oceânicos: começa então uma primeira 

globalização e a descoberta de novos povos, terras e civilizações obriga a uma revisão dos qua-

dros intelectuais herdados do mundo medieval.

O advento de uma nova forma de pensar é assim tributário da possibilidade de agir sobre 

o mundo: a ciência nova não tem unicamente como tarefa descrever e compreender o mundo, 

a partir de uma fundamentação religiosa e teológica, mas estabelecer os critérios para poder 

agir sobre ele.

O paradigma científico de Galileu, Descartes ou Newton — e também de Pedro Nunes e de 

Garcia da Horta — chegará também ao pensamento jurídico. Em especial, são os movimentos das 

ideias do humanismo e, já no século XVIII, do iluminismo, que farão essa ligação. O apelo à razão e, 

com a Ilustração, de uma razão crítica, implicam uma nova forma de olhar para o direito natural.

De outro lado, a reforma protestante, as guerras de religião e a contra-reforma católica 

são igualmente acontecimentos dramáticos da história europeia do século XVI, cujas sombras 

se irão projectar nos séculos seguintes, não apenas na religião, mas na cultura, na ciência, no 

direito e na política.

A filosofia do direito é assim marcada por este movimento da escolástica para o pensamen-

to moderno, expresso nas correntes designadas como humanista e iluminista, mas igualmente  
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marcado por reacções e resistências. Ao lado de uma tendência para a secularização, assisti-

mos também a uma penetração, mais intensa nos países católicos, da teologia moral no direito 

(máxime, no direito da família e no direito penal).

Na teoria do direito assistimos ao advento do Estado moderno e de um novo direito públi-

co, progressivamente afastado do direito romano e do direito feudal e assente nos conceitos 

de soberania e legalidade. Por toda a Europa assiste-se à consagração do absolutismo e das 

teorias da monarquia pura, com o paralelo declínio, quer de instituições como as cortes quer 

da autonomia municipal. A separação entre poder e propriedade passa pela personificação do 

Estado.

Como corolário da construção do Estado moderno, no domínio das fontes de direito as 

transformações serão radicais: predomínio da lei, enfraquecimento do costume e de outras 

fontes de direito, como os forais. Surgem grandes compilações de leis, algumas, como é o caso 

português com as Ordenações (Afonsinas, Manuelinas e Filipinas), marcadas por uma cultura e 

técnicas jurídicas muito avançadas e pioneiras em termos europeus.

Com o iluminismo, estas tendências são reforçadas, com o surgimento de propostas de 

sistematização do direito natural. O sistema de direito natural prepara e antecede a codifica-

ção do direito positivo e assinala um novo tipo de relação entre o direito e a moral.

A crescente valorização dos direitos nacionais ecoa nos conceitos de ciência da legislação, 

ciência do Governo, e ciência das câmaras ou camaral, expressão do projecto hermenêutico 

das Luzes segundo o qual, não apenas é possível um conhecimento científico acerca do direito 

e do Estado, como esse conhecimento pode ser levado para a prática institucional (ciência de 

polícia). São reflexo destas ideias em Portugal a chamada Lei da Boa Razão (1769) e a reforma 

da Universidade de Coimbra (1772). 

Estas ideias repercutem-se na teoria do direito de modo claro: a valorização da mate-

mática e da geometria, modelos do pensamento científico, levam o pensamento jurídico a 

orientar-se para o sistema, para a lógica — e já não para a retórica —, procurando identificar 

em categorias logicamente compreensíveis a interpretação jurídica (por exemplo, com a figura 

do chamado silogismo judiciário).

A preocupação com a modernização do direito e a crítica ao direito romano motivam o 

aparecimento de correntes como a que propõe a utilização daquela ordem normativa apenas 

quando justificada pela razão prática (Usus modernus).
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Época contemporânea. 
O iluminismo de matriz liberal conduz directamente às revoluções liberais, primeiro em 

França e na América, depois também em todo o continente europeu e sul-americano.

No plano da filosofia jurídica e política, o pensamento revolucionário faz agora assentar 

o direito natural nos direitos naturais do homem — e esta nova concepção, por sua vez, está 

reflectida nas declarações de direitos e nas primeiras constituições escritas. O constitucio-

nalismo e, posteriormente, a codificação, são assim filhos directos do liberalismo e de uma 

visão progressivamente individualista e possessiva dos direitos. O nascimento de um novo tipo 

de regime económico, o capitalismo, e de um novo tipo de sociedade, a sociedade industrial, 

obrigam a reformular a ordem jurídica, de que são exemplo a consagração legal de novos insti-

tutos — do direito da propriedade industrial ao direito de autor ou a propriedade horizontal —, 

finalmente cessando de vigorar o direito romano, mesmo como subsidiário (o que em Portugal 

se concretiza com o primeiro Código Civil).

No plano das ideias políticas e do direito público, assistimos ao triunfo do Estado de Direi-

to, com os seus princípios de constituições escritas, separação de poderes, direitos naturais, 

legalidade e igualdade formal perante a lei, publicidade do direito e dos direitos. Importa não 

esquecer que, tanto na história europeia como mundial, estes desenvolvimentos surgem na 

sequência de guerras civis e entre Estados e devem ser interpretados neste contexto de vio-

lentas confrontações, de que foram exemplos, no caso português, as invasões francesas e a 

guerra civil.

No plano da teoria do direito e da metodologia jurídica, a crise do direito natural é tam-

bém o resultado de uma concepção radicalmente nova, o positivismo. Igualmente motivado 

pela crescente importância das constituições e dos novos códigos burgueses (Civil, Comer-

cial, Penal) escritos de acordo com as directrizes metódicas da ciência da legislação liberal, o  

positivismo vai orientar a interpretação, em geral, e judicial, em particular, para regras herme-

nêuticas que privilegiam a lógica e o controlo das sentenças por tribunais superiores, como o 

Supremo Tribunal de Justiça, então criado. De facto, a separação de poderes é feita no contexto 

da superioridade de um dos poderes, o legislativo, de uma fonte de direito em particular, a lei, 

e de um tipo de metodologia da interpretação, o positivismo legalista.

Em França é essa a orientação da escola da exegese. 

De modo distinto, a ciência do Direito, para Savigny, tem como vocação, de um lado, a 

reconstrução dos materiais jurídicos recebidos da história (como ciência histórica do direito) 

e, de outro, a identificação dos conceitos e a sua ordenação lógica e sistemática (como ciência 

ou jurisprudência dos conceitos).
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Com a orientação dos Estados à realização de programas sociais, na sequência da questão 

social e da formulação ideológica dos primeiros socialismos, as directrizes metodológicas vão 

no sentido da vinculação dos tribunais a interpretar as leis de acordo com a pauta de interesses 

definida pelo legislador (jurisprudência dos interesses).

Interessa também recordar que em muitos Estados da Europa e do Mundo assiste-se ao 

longo do século XX à degradação dos Estados liberais de direito.

O século XX é conhecido como o século dos extremos: o número de pessoas morta por 

decisão humana na sequência de guerras, do holocausto e de genocídios é superior a duzentos 

milhões de habitantes. Os Estados totalitários apagam a herança liberal dos seus programas 

de direito público, identificam Estado e sociedade e colocam a ciência do direito ao serviço das 

finalidades do Estado.

Com distinta natureza, no caso português, o Estado Novo assume uma marcada feição 

autoritária e paternalista. Embora o estatuto do poder esteja formalmente contemplado numa 

Constituição aprovada em 1933, não existem eleições livres e os direitos individuais podem ser 

suspensos por acto político. A polícia política não é controlada por tribunais independentes.

O governo torna-se de facto o titular do poder legislativo através da aprovação decretos-lei. 

A teoria do direito continua orientada ao positivismo e as directrizes metodológicas do Código 

Civil e dos Estatutos Judiciários são determinantes para o legalismo: predomínio da certeza sobre 

a justiça, consagração de critérios de interpretação da lei que privilegiam a uniformidade dos 

julgados, instituição dos assentos do Supremo Tribunal de Justiça com o mesmo objectivo.

São dados alguns passos no sentido da construção de um Estado social, mas o advento da 

Revolução de 1974 evidencia um evidente atraso do país face aos Estados da Europa ocidental tanto 

nos planos da protecção na doença, desemprego e velhice como no plano educativo e cultural.

O nosso tempo. 
A Revolução de 1974 foi o início de um processo de grandes transformações em Portugal. 

Depois de um período revolucionário que foi também frequentemente antijurídico, a conso-

lidação democrática chega com a Constituição de 1976, compromisso fundamental entre as 

principais forças políticas e os militares revolucionários. Foi sucessivamente revista, com es-

pecial destaque para a revisão de 1982, que criou o Tribunal Constitucional, e para a de 1989 

que alterou o sistema económico tendencialmente socialista, nomeadamente pondo termo 
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ao princípio da irreversibilidade das nacionalizações efectuadas após o 25 de Abril de 1974.  

As revisões de 1992 e 1997 adaptaram o texto constitucional aos princípios dos Tratados da 

União Europeia, Maastricht e Amesterdão, reforçando o processo de integração europeia. 

Portugal torna-se um Estado de direito democrático, assente nos direitos fundamentais 

e na supremacia da Constituição. Mas as transformações não são apenas relevantes para o 

direito público. No direito privado, apesar de se manter em vigor o Código Civil de 1966, as 

alterações revolucionam o direito da família e consagram um novo direito das empresas de 

matriz europeia.

Em especial depois de 1989, parece evidente que o mundo também entrou numa nova 

época, que ainda não encontrou uma categoria conceptual: utilizam-se, para caracterizar este 

novo momento histórico, expressões como pós-modernidade, globalização ou mundialização, 

sociedade em rede, sociedade do risco, entre muitas outras.

Assistimos, de um lado, a importantes vagas de democratização, depois de 1974 (Portugal, 

Espanha, Grécia, Brasil) e, especialmente depois de 1989, com o colapso da União Soviética e 

o fim da guerra fria, a uma nova vaga de adesão à democracia, aos direitos do homem e ao 

Estado de direito.

A filosofia do direito regista importantes transformações, consequência desta abertura 

das sociedades e dos Estados a um novo direito internacional: dos direitos do homem, das  

organizações internacionais, da integração regional, entre muitos outros aspectos que po-

deriam ser sublinhados. Assiste-se a um renascimento do direito natural, consequência do  

conhecimento das atrocidades dos totalitarismos e da cumplicidade de tribunais, administra-

ção e universidades nesse processo.

Especialmente por causa do processo de integração europeia, a teoria do direito é obrigada 

a repensar os seus quadros devido ao aparecimento de fontes comunitárias de valor suprale-

gal. Reconhece-se o valor da Constituição como norma e são criados tribunais constitucionais 

ou com função constitucional, com competência para declarar a invalidade de leis aprovadas 

por parlamentos democráticos.

A interpretação jurídica é renovada com o reconhecimento, não apenas das dimensões 

acima referidas — direito europeu e normas constitucionais, especialmente as relativos aos 

direitos fundamentais —, mas também com a importância crescentemente atribuída aos prin-

cípios jurídicos e aos conceitos indeterminados. A metodologia, tanto no domínio da legística 

como na sua vertente judicial, foca-se assim numa racionalidade jurídica que agora se consi-

dera só ter sentido na sua relação com os direitos fundamentais e com os princípios jurídicos 

(confiança, boa fé, proporcionalidade, entre outros).
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Assiste-se ainda a uma explosão de litigiosidade, também consequência do reconheci-

mento do direito a uma tutela jurisdicional efectiva como direito fundamental por excelência. 

Instituições que a tradição histórico-jurídica tinha pensado como autónomas, como a família, 

a escola e as forças armadas, são agora confrontadas com estas novas exigências de uma  

tutela judicial.

No plano do direito público, reforça-se a função social do Estado, o que implica um novo 

tipo de instituições administrativas de prestação e um novo direito administrativo. 

No direito privado, as transformações são mais visíveis no direito da família, com a erosão 

desta instituição e a diminuição crescente do seu papel normativo, e no direito das empresas, 

reflexo de um novo tipo de economia assente na concorrência e na livre circulação de capitais 

e de estabelecimento de empresas.

As questões radicalmente novas para o pensamento jurídico dos nossos dias resultam 

hoje do processo de globalização. A interdependência dos Estados, as multinacionais, a Inter-

net, a internacionalização dos laços de solidariedade entre instituições (desde os programas 

Erasmus das Universidades ao associativismo europeu e mundial de juízes, advogados e pro-

curadores), a deslocalização de empresas, a arbitragem internacional sem ligação específica 

ao direito de um Estado, o terrorismo global e sem fronteiras — são, de entre muitos, aspectos 

que mostram o enfraquecimento da figura do Estado e do seu território e a emergência de 

novos desafios para o Estado e para o pensamento jurídico. Compreender este presente é sem 

dúvida ainda tarefa da hermenêutica histórica; já não a de adivinhar o sentido da sua evolução 

futura.
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