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Quem Administra  o  Estado.  2016.  288 fls.  Tese.  Doutorado.  Faculdade  de  Direito,
Universidade de São Paulo, São Paulo 2016. 

Resumo

Esta é uma tese sobre um tema recorrente na literatura jurídico-política em grande

parte do mundo ocidental, senão, sob aspectos diversos, em todo ele: as relações entre o

direito/dever  de governar  e o controle  de quem governa.  Pretende-se que ela  tenha

como uma especificidade a observação dos caminhos da tradição ibérica no controle

especular  dos governantes,  investigando os possíveis  efeitos do cerco montado pela

Igreja católica ao realismo maquiavélico,  ao humanismo cristão e aos reformadores

protestantes que desmontaram a escolástica no norte europeu. No longo tempo em que

as tradições  se constroem, o direito  recepcionado no Brasil  teria  vindo já  pleno de

conteúdos típicos desta resistência e que foram reforçados pela linha indelével que liga

o pensamento brasileiro ao de Coimbra da Reforma católica, ao krausismo persistente e

aos padrões romano-germano-canônicos de sentir o bom governante e o justo direito.

Uma questão fundamental que se coloca é sobre a possibilidade de que o controle da

moralidade do Administrador público no Brasil se funde na permanência silenciosa do

modelo especular – dos Espelhos de Príncipe – e se manifeste ainda em insuspeitos

espelhos  que  curiosamente  surgiriam  e  ressurgiriam  de  uma  persistente

pretensão/esperança, muito antiga, de que o rei,  seguindo um modelo idealizado que

guia seus atos e sua consciência, seja justo e piedoso e leve seu povo até o gozo da

felicidade eterna do bem comum.  

Palavras-chave: direito político e moralidade política, espelhos de príncipe, controle
ético-moral dos governantes, probidade e improbidade, tradição jurídica ibérica.   



            

CORRÊA, Ana Patrícia Thedin. The mirror and the sword. The ethical-moral control of

who manages the state. 2016. 288 pages. Thesis. Doctorate. Faculty of Law, University

of São Paulo, São Paulo, Brazil, 2016. 

Abstract

This is a thesis on the relations between the right / duty to govern and the control over

who governs. This is a recurrent theme in the legal and political literature, mostly in the

western,  if  not,  in  the  whole  world.  It  is  intended that  it  has  as  a  specificity  the

observation  of  the  ways  of  Iberic  tradition  in  specular  control  of  the  rulers,

investigating the possible effects of the siege mounted by the Catholic Church to the

Machiavellian realism, to the Christian humanism and the Protestant  reformers who

dismounted scholasticism in Northern Europe. In the long-time traditions are built, the

right  introduced in  Brazil  would have come already full  of  typical  contents  of  this

resistance and been reinforced by the indelible line that connects our thinking to the

Coimbra´s of the Catholic Reformation, to the persistent krausism and Roman-German-

canonical standads of our way of feeling good ruler and just right. A key question that

arises is about the possibility that the control of the morality of public administrator in

Brazil merges into silent permanence of specular model - the Mirrors for Princes - and

to manifest even in unsuspected mirrors that interestingly would appear and reappear in

a very old persistent  claim /  hope, that  the king,  following an idealized model  that

guides his actions and his conscience, is righteous and pious, and leads his people to

the enjoyment of eternal happiness of the common good.

Keywords: political right and political morality, mirrors for princes, ethical and moral

control of the rulers, probity and dishonesty, Iberian legal tradition.



            

CORRÊA, Ana Patrícia Thedin.  Le miroir et l'épée. Le contrôle éthique-morale de celle
qui administre l'État. 2016. 288 f.  Thèse. Doctorat. Faculté de Droit, Université de São
Paulo, São Paulo, Brésil, 2016. 

Résumé

Ceci est une thèse sur un thème récurrent dans la littérature juridique et politique

dans la plupart  du monde occidental  ou peut-être dans tout  cela:  les relations entre le

droit/le devoir de gouverner et le contrôle de qui gouverne. Nous avons l'intention qu'elle a

pour une observation spécifique des voies de la tradition ibérique dans le contrôle des

gouvernants  dans  la  longue  tradition  des  miroirs  de  princes,  d'enquêter  sur  les  effets

possibles  du  rejet  de  l'Église  catholique  au  réalisme  machiavélique,  du  rejet  de

l'humanisme  chrétien  et  du  rejet  des  réformateurs  protestants  qui  mit  pied  à  terre

scolastique en Europe du nord. Dans le délai ou curs duquel les traditions sont formées, la

loi approuvée au Brésil serait venu déjà plein de contenus typiques de cette résistance et

ont été renforcés par la ligne reliant la pensée juridique brésilien à Coimbra de la Réforme

catholique,  l'krausismo  persistante  et  la  façon  de  la  tradition romaine-germanique-

canoniques de théoriser la bonne et juste régle. Une question clé est la possibilité que, au

Brésil,  le contrôle de la moralité de l'administrateur public est basé, peut être,  dans la

permanence caché du modèle de miroirs - les Miroirs de Princes - et encore manifeste dans

les  miroirs  insoupçonnables  que  apparaître  et  réapparaître  dans  une  persistante

revendication/espoir,  très  vieux,  que  le  roi,  suivant  un  modèle  idéalisé  qui  guide vos

actions et votre conscience, que le roi/le règle être juste et pieux et guide son peuple à la

jouissance de le bonheur éternel du bien commun.

Mots-clés:  droit  politique et  morale politique, miroirs de prince,  contrôle éthique et

morale  des  dirigeants,  probité  et  malhonnêteté  administrative,  tradition  juridique

ibérique.
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Introdução 

1 – Probidade, probidades

O que é ser probo? E o que é ser improbo? Quem define? Quem controla? E por quê?

Existe uma expressiva literatura nacional sobre o tema improbidade administrativa e são

inúmeras  as  pesquisas  abordando  a  matéria.  Porém,  não  existe  no Brasil  uma  lista

exaustiva,  um  rol  plenamente  definido  do  que  poderá  ser  considerado  ato

administrativamente improbo ou não. A questão parece permanecer constantemente aberta

e  em  frequente  transformação  com  a  inclusão  de  novas  figuras, novos  tratamentos

doutrinários e jurisprudenciais.

O tema da moralidade de quem lida com o poder sobre a coisa pública, entendido

aqui como ato de gestão, ou com o poder público em sentido mais estrito, entendido aqui

como ato de governo, é uma questão recorrente que muitas e não raras vezes esbarra e se

imiscui em noções de moralidade antes que tenha adentrado a esfera propriamente jurídica

em termos de 'legalidade/ilegalidade'. 

No  Brasil  de  hoje,  um  juízo  moral  emitido  solitariamente  por  um membro  do

Ministério Público é o quanto basta para que um agente público possa ser chamado a

ajustar sua conduta através da assinatura de Termos de Ajustamento, sob 'pena' de, não o

fazendo, ser citado como réu em ações de improbidade administrativa.

Neste universo não há necessidade de agressão a nenhuma lei tipificadora de algum

ilícito, mas sim uma simples referência ao 'fato' – na realidade uma suposição à priori – de

que  o  Agente  teria  procedido  de  forma  imoral,  atingindo  e  agredindo,  por  exemplo,

'Princípios'. 

A questão que resultou na presente tese começou a ser pensada há alguns anos por

ocasião de uma pesquisa sobre história das instituições brasileiras. Na época nos chegou às

mãos um trabalho João Francisco Sauwen Filho, Ministério Público Brasileiro e o Estado

Democrático de Direito, onde o autor expressava a certeza de que “a ação do tempo e os

ventos Liberalismo impeliram o Ministério  Público,  com a feição  que hoje  ostenta,  à

posição  de  guardião  da  legalidade,  esteio  da  democracia,  defensor  dos  direitos
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indisponíveis do cidadão”1.  É ainda dominante a opinião de que a instituição tem sua

origem ligada à França, mais exatamente à figura dos monarcas absolutos que reinaram no

período anterior  à Revolução de 1789 e no conturbado período que se seguiu à onda

revolucionária. Sauwen Fº2, ao citar trabalho de Cunha Rodrigues3, chamou a atenção para

o fato de que existiriam quatro ‘tendências’ que “vêm influenciando a legislação relativa

aos Parquets no mundo ocidental”4: a primeira tendência reuniria os sistemas adotados nos

países da common law; a segunda, os países da Europa continental, exceto Itália e Portugal

– que comporiam, respectivamente, a terceira e a quarta das tendências. 

Da  mencionada  pesquisa,  ainda  muito  embrionária,  resultou  um  breve  artigo

publicado em 2008 na Revista de Direito do UniFOA. Mais tarde chamou-nos também a

atenção para a questão a leitura de alguns trabalhos do professor Rubens Beçak acerca de

ética e moral  no direito,  notadamente “A Presença da Simbologia Religiosa no Brasil

Contemporâneo  e  sua  Contextualização  no  Plano  Ético-Moral  -  Aspectos  Jurídico-

Constitucionais”,  fruto  de  um  trabalho  apresentado  no  XV  Congresso  Nacional  do

Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Direito em 2006 e a “A dimensão

ético-moral e o Direito”,  publicado na Revista Brasileira de Direito Constitucional  em

2007. 

Indagações sobre a origem histórica do controle da moralidade foram reforçadas para

nós também diante das certezas diversas vezes expressadas por vários autores de que esta

possibilidade  de  controle  ético-moral  administrativo  seria  derivada  do  pensamento  do

francês Maurice Hauriou5 (1856-1929). E este é o ponto central de nossa dúvida. O que se

quer investigar aqui é se estaria havendo alguma confusão – não no sentido de erro, mas no

sentido  de  indiferenciação  –  entre  a  origem do controle  ético;  a  origem dos  padrões

considerados como éticos e suficientes ao cuidado e preservação da res publica e a origem

da própria  instituição  do  Ministério  Público  brasileiro.  A partir  da  percepção  de  que

“aquilo que denominamos dimensão ético-moral é algo indissociável do entendimento do

Direito e, sobretudo, da interpretação constitucional contemporânea” 6 e de que “de certa

1 SAUWEN F.º, João Francisco. Ministério Público Brasileiro e o Estado Democrático de Direito, p. 46.
2 Idem, ibidem, p. 47.
3 CUNHA RODRIGUES. José Narciso da. Lugares do Direito, p. 334.
4 SAUWEN F.º, João Francisco. Opus cit, p. 47.
5 Neste  sentido,  exemplificativamente:  Hely  Lopes Meireles.  Direito  Administrativo  Brasileiro,  p.  83.

Diogo de Figueiredo Moreira Neto. Mutações do Direito Administrativo, p. 56 e Maria Sylvia Zanella Di
Pietro. Direito Administrativo, p. 69, dentre outros.

6 BEÇAK, Rubens. A Dimensão Ético-Moral e o Direito. In, Revista Brasileira de Direito Constitucional,



O Espelho e a Espada O Controle Ético Moral de Quem Administra o Estado p     Ð   -       Ð . 7

forma, a preocupação com a delimitação dos campos da ética-moral e do Direito e suas

interações vem praticamente por toda a história”7, nos lançamos a esta pesquisa. 

Desde os primeiros escritos que nos chegaram sobre o viver na polis a relação entre

ética e política  é um tema recorrente,  parecendo indissociáveis  ou mesmo soando ser

impensável haver um sem a presença do outro.

Aristóteles  nos  deixou  talvez  o  mais  significativo  testemunho do período grego

clássico  sobre  esta  conjunção originária  entre  política  e  ética,  então  identificada,  esta

última, com uma noção de 'bem viver na cidade' que até hoje nos reedita questões acerca

da  relatividade  e  historicidade  do  ethos em sua  dimensão  humana  [i.e.,  não  divina].

Passados mais de dois milênios, algumas questões ali colocadas ainda são atuais. Não é

fato desconhecido de que desde a Grécia antiga se tem notícia da existência da necessidade

de se observar se um cidadão era ou não apto ao exercício de certas funções exigidas pela

vida na polis, se possuía ou não hybris, que pode ser traduzido como excesso, ou ausência

de equilíbrio.

É certo que o controle moral contemporâneo que mais nos interessa é efetivamente

aquele que não tem origem em uma agressão direta à norma positiva, mas que habita a

esfera da agressão principiológica, uma vez que hoje se tem por ainda corrente a noção de

que  “não  é  possível  enquadrar-se  a  responsabilização  ditada  pelo  art.  37,  §  4º  da

Constituição Federal e pela Lei Federal nº 8.429/92, quer na esfera criminal, quer na esfera

administrativa,  quer  na esfera  civil,  ainda que haja,  em certa  medida,  coincidência  de

sanções”8.

Então, que responsabilização seria essa? Ela teria realmente surgido na França de

Maurice Hauriou? E por que o Brasil deu a certos agentes públicos o poder de formar a

priori  um juízo  particular  sobre  o  que  seria  probidade/improbidade  administrativa  de

outros agentes públicos e lhes deu, ademais, o poder de pactuar e ajustar condutas com

força de lei? 

Considerando  que  o  Poder  Judiciário  depende  sempre  da provocação  das partes

interessadas para agir, focaremos nosso estudo não no resultado das Ações de Improbidade,

mas sim e  especialmente no julgamento moral  prévio  que hoje conduz o membro do

Ministério Público a acusar o Administrador de improbo, mesmo que não haja dano ou a

n. 9, jan-jun, 2007, p. 309.
7 Idem, ibidem.
8 GARCIA, Monica Nicida, Responsabilidade do Agente Público, p. 248
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violação de nenhuma norma positiva. 

A questão central  aqui investigada nos induz a verificar a origem histórica do

poder de fiscal e disciplinador da moral dos agentes públicos no Brasil genericamente

considerados.

2 – Leis em vigor

Podemos citar como principais leis que atualmente regem a matéria as seguintes

normas: Lei  8.429/92 que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos

casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na

administração  pública  direta,  indireta  ou  fundacional;  Lei  Complementar  101/00,  que

dispõe sobre finanças públicas e gestão fiscal e a Lei 8.112/90 (arts. 132, IV, cc o 137,

parágrafo único)9, que estabelece sanções para servidores públicos federais.

Porém, mesmo nos diplomas brasileiros mais atuais, persiste a ausência de uma

definição 'fechada' do que seja um agente público probo ou improbo. Apesar dos esforços

do legislador em fixar limites legais objetivos, a 'esfera' da improbidade cresce a cada

momento,  fato  visível  nas  chamadas  “novas  figuras  de  improbidade  administrativa”10

dispersas por inúmeros instrumentos legais. Assim, por exemplo, temos a lei 9.504/97, que

estabeleceu normas para as eleições e em seu art. 73 lista diversas proibições que podem

caracterizar atos de improbidade; temos também as leis que regem as agências reguladoras

– exemplificativamente a Lei 9.472/97 (Lei Geral das Telecomunicações) e a Lei 9.782/99

(Lei da Vigilância Sanitária) – bem como a legislação que rege os contratos de gestão – Lei

9.637/98 – e de parceria – e ainda, a Lei 9.790/90; a Lei 12.813/2013 (Lei do Conflito de

Interesses); a Lei 12.846/2013 (Lei da Responsabilização) e a Lei 13.019/2014 (Lei das

Parcerias Voluntárias).

9  ARAÚJO, Edmir Netto de. O Ilícito Administrativo e Seu Processo, pp. 103-105.
10  MARTINS JÚNIOR, Wallace Paiva. Probidade Administrativa, pp. 208-224.
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3 – Do objeto desta pesquisa

O que  propomos é  estudar  a  questão  da  moral  político-administrativa  e  seu

controle  e  investigar  dentro  do  que  usualmente  se  chama  de  mentalidade  jurídico-

política  ibérica  e  seus  prolongamentos:  (1)  as  noções  de  ethos,  coisa  pública,  bem

comum e justiça  e suas principais variações no longo tempo; (2) se existiam e quais

eram os comportamentos éticos/morais desejados e considerados mais adequados ao

trato  com a  coisa  pública,  especialmente  durante  o  chamado  antigo  regime;  (3)  se

houve mudanças/permanências destes padrões no 'novo regime'; (4) se é possível fixar

a origem histórica do poder de controle moral dos agentes públicos no Brasil; (5) se

havia  algum  controle  moral  especificamente  ligado  a  quem  exercia  ou  lidava

diretamente com o poder público antes de Hauriou;  e (6)  se realmente não haveria

instituição  semelhante  ao  Ministério  Público  brasileiro,  no  que  diz  respeito  ao  seu

papel  no  controle  da  moralidade  administrativa,  em  países  onde  liberalismo  (seja

econômico ou político/religioso) mais cedo teceu e fundou suas raízes e (7) o 'desenho'

pós-positivista da questão.

4 – Das metodologias

Esta pesquisa pretende trabalhar com duas abordagens metodológicas principais:

a histórico-comparativa e a indiciária. 

A  primeira  delas,  a  metodologia  histórico-comparativa,  tem  já  uma  vasta

tradição em trabalhos na área de ciências sociais. Seu componente essencial é o contato

com o passado através das próprias produções que dele emergem, tendo sempre como

transfundo o  tempo presente,  onde se faz  o exercício  de verificação das rupturas  e

permanências  dos  diversos  processos  históricos  possíveis  em  suas  continuidades  e

descontinuidades.  A  imensa  dificuldade  ou  mesmo  impossibilidade  do  manejo  de

metodologias  experimentais  no  Direito  faz  da  metodologia  comparativa  um

instrumental  valioso praticamente indeclinável.  Ademais,  este enfoque metodológico

permite  trabalhar  com hipóteses  de  longa  duração,  isto  é,  com processos  jurídicos,
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sociais e histórico-jurídicos ao longo do tempo e não em um momento estritamente

delimitado.  Exemplos  desta  análise  encontramos  em  estudos  que  envolvem,  por

exemplo,  exame  de  instituições  ou  formas  que  estas  tomaram  ao  longo  do  tempo,

trabalhando com hipóteses que se ligam à noção de que as formas do presente não

seriam criações absolutamente ou integralmente originais, nem tampouco espontâneas,

mas sim formadas a partir de uma historicidade cultural específica que se tornaria mais

visível através da análise dos processos de rupturas e permanências de cada sociedade

ou sistema.

As  questões  sobre  'continuidades'  e  'descontinuidades'  são  muito  caras  às

abordagens  científicas  contemporâneas  que  lidam com processos  histórico-culturais,

daí sua aplicabilidade à área jurídica. 

Um  ponto  nevrálgico  desta  metodologia,  porém,  se  liga  sobremaneira  ao

inflamado debate teórico-metodológico que pode ser percebido em indagações sobre a

existência ou não de uma linha contínua que nos ligaria culturalmente aos 'antigos', sendo,

em caso de resposta afirmativa,  legítimo examinar  o  passado não só a  partir  de suas

próprias  produções,  critérios  e  conceitos,  mas  também  segundo  seus  equivalentes

contemporâneos.  Por  outro  lado,  existe  a  questão  do  anacronismo e da  percepção do

passado como inacessível em sua totalidade, o que vedaria nosso acesso a ele por serem as

condições pretéritas essencialmente desconhecidas e não reproduzíveis 'em laboratório'.

Temos,  neste  'segundo  modelo',  'pontos  descontínuos',  cabendo  ao  pesquisador,  no

máximo,  se  debruçar  sobre  o  significado  dos  atos/fatos  examinados  dentro  de  uma

determinada cultura no tempo que em que foram produzidos e utilizando o cabedal teórico

disponível na época. 

As duas posições,  se levadas ao extremo,  podem produzir  'inconsistências'.  No

primeiro  modelo,  a  aplicação  inadvertida  de  categorias  contemporâneas  a  realidades

passadas pode gerar interpretações que, ao supervalorizar o presente, se tornam menos

sensíveis à historicidade das construções e das percepções culturais. Fato que pode afetar a

consciência da nossa própria historicidade.

Por outro lado, o segundo modelo também pode apresentar sérios entraves, já que

dificulta ou mesmo impede a localização no passado de categorias construídas no presente,

obrigando-nos a constantemente criar novas nomenclaturas e novas categorizações para

que possamos nos referir aqueles fatos passados. Por exemplo, se não podemos chamar a
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relação  sexual  entre  pessoas  do  mesmo  sexo  ocorrida  na  Antiguidade  de

'homossexualidade',  como  a  chamaremos?  No  limite,  não  poderíamos denominar  a

escravidão grega de escravidão e nem, tampouco, o casamento romano de casamento. Não

poderíamos sequer falar em 'direito romano' uma vez que a ideia de direito contemporânea

não corresponde exatamente a que existia 'no passado'. 

Há  ainda hoje  um forte  enfrentamento  entre  os  chamados 'continuistas'  e  os

'descontinuistas'.  A superação deste dualismo vem sendo elaborada através de novas

abordagens  e  renovação  metodológica,  como  pelo  reconhecimento  de  que  o

anacronismo,  ou seja,  o uso do cabedal  teórico contemporâneo para a percepção do

passado, ao invés de ser um entrave pode ser mais um instrumento à disposição dos

pesquisadores.  A consciência  do anacronismo e sua “prática  controlada”11 permitem

trabalhar  com a  ideia  de  que  “o  presente  é  o  mais  eficaz  dos  motes  da pulsão  de

compreender”12 e que a analogia entre a atualidade e o passado e permite “dar vida e

conteúdo a fatos que, a uma tal distância, correm o risco de se reduzirem a uma pura

forma”13.  A  proposta  da  utilização  controlada  do  anacronismo  permite  “submeter

material  antigo a interrogações que os antigos não se fizeram ou que ao menos não

formularam ou, melhor, que não construíram como tais”14. Por exemplo, o conceito de

“«opinião  pública»  não  pode  ser  aplicado  à  democracia  direta  ateniense,  mas  é

interessante notar as diferenças e semelhanças entre este conceito e o de fenômenos

próximos como a phèmè grega (a 'falação', o rumor público15)16.

Outro problema com o qual devemos lidar é a nossa tendência a enxergarmos o

passado como 'algo' pior do que o presente e de muitas vezes imaginarmos que este

último se constrói sempre 'mais' a partir de rupturas com o 'antigo' e 'menos' a partir de

uma 'sequência de continuidades'. Talvez seja mais fácil imaginarmos o presente como

'algo novo' e assim 'garantirmos/imaginarmos' que 'progredimos'. Esta tendência se liga

11 LORAUX, Nicole. Éloge de l'anachronisme en histoire. In, Patrick Garcia e Claudine Leduc. Les Voies
Traversières de Nicole Loraux. Une helléniste à la croisée des sciences sociales, p. 132. [Nota: todas as
traduções onde não se indica a autoria, são traduções da autora).

12 Idem, ibidem, p. 129.
13 Idem, ibidem, p. 128.
14 Idem, ibidem, p. 132.
15 LARRAN, Francis.  De Kleos à Phèmè. Approche Historique de la Rumeur et de la Renommée dans la

Littérature  Grecque  Ancienne,  d’Homère  à  Polybe.  Anabases  [En  ligne],  11 | 2010.  Disponível  em
http://anabases.revues.org/897. Último acesso em 06 de maio de 2013. 

16 LORAUX, Nicole. Opus cit, p. 132.
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também a sérias questões sobre a 'escolha' do 'passado que nos convém' – aquele com o

qual  supostamente  rompemos  ou  do  qual  supostamente  herdamos  'tradições'

cuidadosamente escolhidas. Algumas vezes estabelecemos como verdades apriorísticas

certas  rupturas  e  continuidades,  nos  imaginando  herdeiros  'desta'  e  não  'daquela'

tradição cultural sem uma verificação mais dedicada e sem enfrentamentos. 

Alguns  exemplos  de  uma  certa  imposição  de  ruptura  e falseamento  de

continuidades  podem  ser  encontrados  na  própria  história  da  Portugal  e  do  Brasil.

Parecem ser infelizmente comuns em momentos de transição como foram a reforma

pombalina ou mesmo a fundação dos cursos jurídicos no Brasil. No primeiro caso é

bastante conhecido o esforço pombalino em apagar os liames que – quer se queira, quer

não  –  ligam  Portugal  ao  passado  clerical.  O  maciço  afastamento  dos  jesuítas  das

cátedras universitárias, a perseguição incansável de tudo o que pudesse representar o

'atraso  português',  chegando  a  usar  os  próprios  tribunais  inquisitoriais  para  afastar

figuras então eminentes como o jesuíta Gabriel Malagrida, vítima do último auto de fé

público da inquisição de Lisboa, são exemplos deste movimento, que também pode ser

representado pela retirada da cátedra de história dos cursos de direito recém instaurados

no Brasil,  sob o argumento de que não tínhamos um passado jurídico que nos fosse

próprio e que deveríamos livrar nossa juventude das “pestíferas máximas do direito

português”17,  como  se  pudéssemos  por  um  ato  legislativo  descartar  toda  nossa

formação histórica estritamente calçada no mundo jurídico português.   

Ao lado da metodologia comparativa,  no caso, histórico-político-comparativa,

utilizaremos  a  abordagem  teórica  indiciária,  cuja  proposta  incentiva  o  contato

interdisciplinar e o acesso ao passado por meio das chamadas 'provas indiciárias', que

muito  se  aproxima  dos  métodos  de  investigação  jurídico-criminal,  tão  familiares  à

prática judiciária, mas dela diferindo num ponto fundamental, pois a leitura indiciária

aplicada  à  pesquisa  histórico-político-jurídica  não busca  uma  verdade  definitiva

cristalizada  numa  'sentença',  mas  busca  antes  apresentar  um  conjunto  de  'provas-

indício' – isto é, indiciárias – a partir das quais se faz um julgamento que será sempre

provisório,  aguardando que novas  leituras  ou  novas  provas  apareçam.  Proposta  por

Carlos Ginzburg, a metodologia indiciária associa as tradicionais abordagens dedutivas

17 Ver  discurso  do  Deputado  José  Custódio  Dias,  proferido  na  Sessão  de  26/08/1826  na  Câmara  dos
Deputados. In, Criação dos Cursos Jurídicos no Brasil, Documentos Parlamentares, p, 455.
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e indutivas ao conceito de 'abdução', uma visão que faculta o deslocamento do objeto

de análise para outros contextos e sistemas não exclusivamente vinculados ao objeto

investigado,  auxiliando  uma  construção  analítica  focada  numa  análise  mais  plural,

tanto temporal quanto culturalmente. 

 Desde  sua  proposta  inicial,  o  chamado  paradigma  indiciário  trabalha  com a

possibilidade de que o acesso a determinada realidade também pode se dar a partir de

indícios,  pistas  e  sinais.  De  um  modo  geral,  "o  que caracteriza  esse  saber  é  a

capacidade, a partir de dados aparentemente negligenciáveis, de remontar a realidade

complexa não experimentável diretamente"18.

A metodologia indiciária ressurge em tempos de relativismo e ceticismo, onde

se  põe  em  dúvida  a  própria  possibilidade  de  acesso  ao  passado,  onde  se  discute

vigorosamente similitudes e diferenças entre narrativas literárias e históricas.

Trata-se de uma teorização recente de um método tido por antigo – a persecução

de pistas e  a  interpretação de sinais  –  onde a  realidade pesquisada é  tratada como

enigma  a  partir  do  qual  algumas  regras  procedimentais  vão  sendo  estabelecidas:

duvidar do óbvio sem afastá-lo  a priori e tratar todas as provas, inclusive a retórica

(argumentação), como parte do processo de construção do conhecimento.

Outros pontos fundamentais são o reconhecimento da tensão entre a busca da

exatidão e o acesso 'a verdades' e da possibilidade real de integração entre conjectura e

rigor  historiográfico  como procedimentos  não reciprocamente  excludentes,  uma vez

que  as  causalidades  históricas,  bem  como  as  políticas  e  jurídicas  não  podem  ser

reproduzidas em laboratório.  

A proposta metodológica indiciária se presta tanto a análise de períodos curtos

quanto  à  pesquisa de longa duração e  sua conjunção com a metodologia  histórico-

comparativa,  com seus  novos  horizontes  que  atenuam  a  vedação  'anacrônica',  visa

minimizar os riscos das abordagens de 'cola e tesoura'19 que colhe e escolhe os fatos,

colando-os para compor o passado desejado pelo presente. 

18 GINZBURG, Carlo. Mitos, Emblemas e Sinais: Morfologia e História, p. 177.
19 COLLINGWOOD, Robin George. A Ideia de História, pp. 14-23.
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5 – Recorte geográfico e temporal:

Esta pesquisa propõe analisar a questão da formação histórica do controle moral de

quem administra a coisa pública, seja o poder político em si mesmo – através dos 'agentes

políticos',  ou  os  poderes  hoje  exercidos  pelos  chamados  administradores  públicos  –

'agentes públicos em sendo estrito' - na tradição político–jurídica ibérica. 

Temporalmente a pesquisa se foca – mas não se limita – na longa passagem do

antigo regime para a 'nossa modernidade' [aquela que nos inclui], buscando verificar desde

quando existe algum controle de moralidade daqueles que ocupam o poder político, bem

como daqueles que administram a 'coisa pública', ou seja, a pesquisa se preocupa tanto

com o 'mundo do príncipe' e seus agentes diretos e 'administradores ordinários' quanto de

seus equivalentes contemporâneos. 

6 – Das fontes

As principais fontes serão literário-discursivas e legislativas onde serão analisados

especialmente os discursos sobre os conceitos de “ética”, “coisa pública”, “bem comum”,

“justiça”,  “controle moral”  e “controle jurídico”  em suas relações com o exercício  do

poder.

A produção escrita ou o registro escrito – especialmente de leis gerais – pressupõe a

existência  de  um  código  gramatical  relativamente  estável,  que  possa  ser  minimante

inteligível.  Este  código,  existente  para  poucos  durante  a  Idade  Média,  derivado  no

Ocidente,  da  preservação  da  escrita  latina,  necessitou  ser  reconstruído  a  partir  da

estabilização  das  diversas  línguas  neolatinas.  No  caso  específico  de  Portugal,  esta

estabilização gramatical talvez não tenha se dado antes do século XVI20.

Como ponto central da pesquisa, será investigada a chamada doutrina dos espelhos,

visível a partir da produção de espelhos de príncipe, antigos manuais morais largamente

20 ASSUNÇÃO, Carlos; SANTOS, Helena Pessoa.  Da Idade Média a Fernão de Oliveira, O Primeiro
Gramático da Lusofonia. In, M. Bernadette Abaurre e Outros [Orgs]. Fernão de Oliveira – um gramático
na história, pp.20-21.
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utilizados para a 'perfeição dos soberanos' e para melhor exercício do poder. Por muito

tempo esquecidos, diversos estudos foram a eles dedicados a partir de meados do século

XX. De fato, “desde os trabalhos fundadores de Wilhelm Berges e Wilhelm Kleinecke21, o

gênero dos «espelhos de príncipes» se tornou objeto de estudos numerosos”22. 

A metáfora do 'espelho', uma superfície que reflete a realidade mas que com ela não

se confunde,  foi  muito  utilizada no mundo cristão  – mas não só – como símbolo do

conhecimento  de  um Deus  que  teria  feito  o  homem segundo  sua  própria  'imagem e

semelhança'. O homem e, sobretudo o soberano, poderia e deveria, portanto, mirar-se no

'espelho'  para  verificar  a  todo  instante  em que  grau  a  imagem  da  perfeição  da  qual

supostamente derivava estava em si refletida:

Como o reflexo do espelho não é a realidade, ele ajuda a compreendê-la.
Num mundo cristão, a metáfora do espelho era uma maneira usual de
acessar a consciência de Deus através do reflexo interposto face a face.
Os diferentes usos da imagem são abundantes: Cristo, o espelho de Deus;
o homem criado à imagem de Deus; a alma humana, o espelho de Deus.
Em  um  sentido  amplo,  speculum significa  também  um  quadro,  um
ensinamento, uma espécie de síntese que poderia aplicar-se também à
espiritualidade religiosa, ao direito, à política ou assumir a forma de uma
enciclopédia23. 

Com o passar do tempo, a 'técnica' dos espelhos, que havia se fixado na figura do

monarca, 'transbordou'  para outras figuras de poder,  como são exemplos os chamados

'Espelhos de Conselheiros',  dentre eles o conhecido 'Leal Conselheiro' do rei português

Dom Duarte  dirigido  “aos  homens  da  corte  que  alguma coisa  saibam de  semelhante

ciência, e desejem viver virtuosamente”24. 

O estado atual das pesquisas vincula a origem dos espelhos ao encontro ocorrido

durante a Idade Média entre a tradição oriental de elaboração de obras para educação de

príncipes e a tradição literária sapiencial ocidental25 que remonta à Grécia antiga. 

Ainda que a nomenclatura Espelho de Príncipe não existisse na Antiguidade26,

21 A partir  dos  estudos  realizados  na  Alemanha  por  Wilhelm  Berges  e  publicados  sob  o  título  Die
Furstenspiegel des Hohen und Spaten Mittealters em 1938. Apud, LACHAUD, Frédérique et SCORDIA,
Lydwine. Le Prince au Miroir de la Littérature Politique de l'Antiquité aux Lumières, p. 425.

22 LACHAUD, Frédérique et SCORDIA, Lydwine.  Le Prince au Miroir  de la Littérature Politique de
l'Antiquité aux Lumières, p. 11. 

23 Idem, ibidem, p. 12.
24 DUARTE [Dom]. Leal Conselheiro, p. 11.
25 FOURNÈS,  Ghislaine.  CANONICA,  Elvezio.  Avant-propos.  In,  Le  Miroir  du  Prince:  Écriture,

transmission et réceptions en Espagne (XIIIe. - XVIe siècle), p. 12.
26 THELAMON, Françoise.  Constantin:“l'empereur cher à Dieu” selon Eusèbe de Césarée dans la Vita

Constantini. In, Frederique Lachaud e Lydwine Scordia (dir.). Le Prince Au Miroir de la Littérature
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não seria, de um ponto de vista ampliado, impróprio alocar aí a origem destes manuais,

especialmente em função da matéria tratada, ou seja, a educação para o exercício do

poder  tendo como base algum conceito  de virtude voltada a esta  finalidade.  Assim

temos, por exemplo, desde títulos como De Clementia (séc. I d.C.) de Sêneca o moço

(4 a.C. - 65), passando por  Vita Constantini (séc. IV d.C.) de Eusébio de Cesareia (c.

265 - 339) e atingindo obras como o El libro del Cavallero Zifar (c. séc. XIII)27, o De

Regimine principum (1265), de Tomás de Aquino, completado por Ptolomeu de Luca

(1236-1327), e o homônimo De Regimine principum (1292) de Egídio Romano (1243-

1316)28, o  Doctrinal de Princes (1475) de Diego de Valera (1412-1488) e O Príncipe

(1532) de Nicolau Maquiavel (1469-1527). 

Porém,  os  Espelhos  com  formato,  essência  e  nomenclatura  'fechada'  são

essencialmente medievais  e o primeiro registro  que temos do nome que marcaria o

gênero  apareceu  na  obra  denominada  Speculum regum datada  de  1180  ou  1183  de

Gottfried de Viterbo29 (1125-1192 c.).

Fato é que este gênero literário teve uma incomum sobrevida na Península Ibérica

que, após um humanismo efêmero, retoma, através a segunda escolástica, a visão de

mundo tomista, que vai facultar e incentivar a permanência do uso destes verdadeiros

'manuais de bem governar'.

Alguns exemplos desta permanência são bastante conhecidos, como “El Principe

en  la  Idea”,  dedicado  a  Felipe  IV  da  Espanha  (1605-1665),  escrito  por  Diego

Henriquez de Villegas e publicado em 1656 em Madri ou mesmo o “Tratado da Boa

Criação e Política Cristã em que os Pais devem criar os seus Filhos” (1633) de Pedro

de Santa Maria ou o “Braquilogia de Príncipes” de 1671, de Jacinto de Deus30. 

Politique de L'Antiquité aux Lumières, p. 31.
27 De autoria presumida de Ferrand Martinez, arquidiácono de Madri por volta do ano 1300.
28 SOUZA, José Antônio de C.R.; BARBOSA, João Morais.  O Reino de Deus e o Reino dos Homens, p.

162.
29 PERNOT, Laurent. Apud, THELAMON, Françoise. Opus cit, p. 31.
30 Uma lista não exaustiva de Espelhos escritos ou publicados na Península Ibérica após a publicação de O

Príncipe de Maquiavel poderia incluir: 

1542 - De nobilitate civili et christiana;
1543 - Libro Primero del Espeio dla Pricesa Christiana;
1544 - Sobre os Trabalhos do Rei, de Lourenço de Cáceres a D. João III; 
1544 - Libro Primero del Espeio del Principe Christiano, de Francisco de Monção;
1545 - Libro Segudo del Espeio del Perfecto Principe Christiano;
1545 c.- Da [Creação] dos Principes, de António Pinheiro; 
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A arte de 'governar sem perder a alma' estabelece uma estreita relação entre uma

determinada concepção de 'ética' imbricada na retórica do 'belo', 'bom' e 'justo', que não

buscava apenas a aparência de justiça, beleza e bondade do governante, mas sim que

esta  aparência correspondesse a 'essência verdadeira'  e  cristã – assim se supunha –

destas virtudes.

No  “El  Principe  en  la  Idea”  (1656),  já  bem  distante  dos  primeiros  modelos

medievais, podemos encontrar um exemplo deste esforço doutrinário católico. Dividido

1549 - Tratado Moral de Louvores e Perigos de Alguns Estados Seculares, de D. Sancho de
Noronha; 

1550 - Doutrina e Estímulo de Principes, de autor anônimo;
1554 - Sentenças para a Ensinança e Doutrina do Príncipe D. Sebastião, atribuídas a André

Rodrigues de Évora; 
1557 - Carta ao Senhor Rei D. Sebastião sobre o Ofício e qualidades de um rei, de Gonçalo

Dias de Carvalho; 
1560 -  Prática que fez um lavrador a el—Rei Arsano de Pérsia tirada do latim por Fr.

Jerónimo de S. Bernardo Monge de Cister, e dedicada ao Senhor Rei D. Sancho, texto
medieval publicado em Coimbra em 1560;

1562 - Carta de D. Álvaro de Castro ao Cardeal D. Henrique, escrita por ocasião de sua
eleição como regente; 

1563 - Diálogo da justiça, inserto na primeira parte da Imagem da vida cristã, de Fr. Heitor
Pinto;

1565 - Regras para a educação de El—Rei D. Sebastião (Institutio Sebastiani Primi), de
Diogo de Teive;

1572 - Da Instituição Real e sua Disciplina, de Jerónimo Osório, bispo de Silves; 
1584 - Tractado del Consejo y de los Consejeros de los Principes, de Bartolomeu Filipe;
1592 - Despertador de Cortesanos ó Aviso de Privados (em castelhano) , de António de

Guevara;
1598  -  Volume Primero  del  Espejo  de Príncipes  y  Ministros,  de  Martim de  Carvalho

Vilasboas;
1640  -  Idea  de  un  Príncipe  político  Christiano,  Representada  en  cien  Empresas  (em

castelhano), Diego de Saavedra Fajardo;
1641 - Primores Políticos e regalias de nosso Rei D. João IV de maravilhosa memória, de

António de Freitas Africano;
1644 -  Arte  de Reinar,  ao Potentíssimo Rei  D. João IV, Nosso Senhor  Restaurador da

Liberdade Portuguesa, de António Carvalho de Parada; 
1646 - El Discreto (em castelhano); 
1647 - Oráculo Manual y Arte de Prudência (em castelhano), de Baltasar Gracián; 
1649 - Suma política, oferecida ao príncipe D. Theodósio nosso senhor, de Sebastião César

de Meneses;
1656 - El Principe en la Idea, Diego Henriquez de Villegas;
1671 - Braquilogia de Príncipes, de Frei Jacinto de Deus;
1683 c - Instrucção Política ao Serenissimo Principe Dom Pedro Nosso Senhor Depois Rei

2.° Do Nome em Portugal, de D. Luís de Meneses, Conde da Ericeira;
1683 - O Príncipe dos Patriarcas, volume 1, do padre João dos Prazeres; 
1689 - O Príncipe dos Patriarcas, volume 2, do padre João dos Prazeres;
1697 - Discurso Político oferecido a El Rei D. Pedro II (em castelhano), de Frei Manoel

Chainho;
1786 - Epodos que contém Sentenças úteis a todos os homens de quaes se accrescentão

Regras para a boa educação de hum Príncipe. Composto tudo na Língua Latina por
Diogo  de  Teive,  Lente  de  Humanidades  e  depois  Reitor  do  Collegio  das Artes  da
Universidade de Coimbra no tempo d’ El Rei D. João III. Traduzido na vulgar em verso
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em trinta “Ethologias” ao longo de mais de quatrocentas páginas, dá ensinamentos tais

como 

Há  de  ser  o  Príncipe  primeiro  motor  de  modéstia,  temperança,
pensamentos, ações, doação, trajes e gastos: assim o entendeu o Rei
de  Nápoles  Dom  Afonso:  grande  dívida,  grande  posto,  grande
obrigação,  quem  sabe  a  arte  de  ensinar  Príncipes,  elogia  quando
repreende31.

ou, mais adiante:

Busque-se o melhor; não se busque o mais usado: sempre o bom, ao
bom aproveitará:  se  o  que  se  semeia,  se  colhe;  que  colheita  pode
esperar,  quem  semeia  vanidades,  adornos,  galas,  jogo;  banquetes,
festins, galanteios; e prodigalidades: colherá descuidos, riscos, [omiss
nossa...] desordens, indecências, escândalos, e necessidades.32 (...) 

Especialmente para o século XVIII, a invocação do uso da razão como guia deve ser

pesquisada do ponto de vista do controle jurídico-político-moral.  Perguntas e respostas

sobre as  intrincadas  relações  entre  moralidade,  razoabilidade e seu controle dentro  de

concepções que hoje nos remetem a uma ideia histórica de legalidade – ou mesmo de

legitimidade  –  podem  ser  buscadas  aqui.  A  composição  feita  entre o  racionalismo

iluminista e o fideísmo católico em Portugal resultou em curiosas e exclusivas produções

culturais que, incluindo doutrina, leis e até monumentos arquitetônicos, revelam-se como

importantes vias de acesso ao passado. 

A partir do século XIX a doutrina laica – especialmente a francesa – e as leis régias

e, mais tarde, republicanas, assumem um papel cada vez mais primordial.  O gradativo

afastamento da igreja das questões jurídicas e políticas vai se consolidando em diversos

pontos.  Assim,  para  este  período,  a  pesquisa pode  com proveito  ser  feita  a  partir  da

doutrina, das leis e da jurisprudência. 

solto por Francisco de Andrade. Copiado fielmente da edição de Lisboa de 1565; 
1790 -  O Príncipe Perfeito.  Emblemas de D. João Solórzano, de Francisco António de

Novaes Campos.

* Fonte principal: HANSEN, João Adolfo. Educando Príncipes no Espelho. In, Marcos Cezar de Freitas
e Moysés Kuhlmann Jr. Os Intelectuais na História da Infância, pp. 72—73. Lista acrescida pela autora
com obras localizadas em fontes esparsas.

31 VILLEGAS, Diego Enriquez de. El Principe en la Idea, p. 55.
32 Idem, ibidem, p. 152.
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7 – Do Estado atual da questão

A questão da origem do poder de controle sobre a moralidade administrativa no

Brasil  tem sido tratada como um fenômeno relativamente novo, em geral  estritamente

vinculado às funções assumidas pelo Ministério Público após a Constituição de 1988 ou

como um fenômeno surgido a partir da obra de Maurice Hauriou (1856-1929).

A pesquisa revelou a existência de um consenso apontando para o fato de que a

noção de probidade/improbidade não está definida em nenhuma lei e que, portanto, é uma

construção  doutrinária  ou  jurisprudencial  ainda  aberta,  ou  seja,  sujeita  a  uma  grande

margem de plasticidade. Verificou-se uma forte tendência a considerar que a origem do

poder de atuar sobre a moralidade administrativa teria surgido com a Constituição de 1988,

tendo raízes doutrinárias na França de Maurice Hauriou. 

Uma busca em livros e manuais que trabalharam o tema moralidade administrativa

no Brasil, incluindo obras de direito administrativo e também alguns artigos considerados

relevantes  publicados  em  revistas  especializadas  entre  1988-2015,  onde  se  procurou

verificar (1) a definição de probidade/improbidade administrativa e (2) a origem histórica

que foi atribuída ao controle da moralidade no Brasil. 

Dentre  as  obras  analisadas  temos,  em  ordem  alfabética  (os  dados  de  atuação

profissional foram em geral colhidos nas referências autorais das próprias publicações),

que:

Para Alexandre Moraes, professor universitário, membro do Ministério Público do

Estado de São Paulo  entre  1991-2002,  na  obra  Direito  Constitucional  Administrativo,

publicada em 2006, os 

atos de improbidade administrativa são aqueles que, possuindo natureza
civil  e  devidamente  tipificados  em  lei  federal,  ferem direta  ou
indiretamente  os  princípios  constitucionais  e  legais  da  administração
pública, independentemente de importarem enriquecimento ilícito ou de
causarem prejuízo material ao erário33. 

O autor sinaliza que (…) a lei da improbidade, portanto, não pune a mera ilegalidade,

mas sim a conduta ilegal ou imoral do agente público, e de todo aquele que o auxilie,

voltada para a corrupção34 e que 

33 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional Administrativo, p. 317.
34 Idem, ibidem.
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o  ato  de  improbidade  administrativa  exige  para  sua  consumação  um
desvio de conduta do agente público, que no exercício indevido de suas
funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da Sociedade, pretendendo
obter  vantagens  materiais  indevidas  ou  gerar  prejuízos  ao  patrimônio
público, mesmo que não tenha sucesso em suas intenções, como ocorre
nas condutas tipificadas no art. 11 da presente lei”35 [lei 8.429/92 ].

Não foi  objeto do trabalho do autor  pesquisar  as origens histórico-culturais  do

poder de atuar sobre a moralidade administrativa, no entanto há referência à condenação da

corrupção feita por Platão na República “aos que se deixam induzir por preço”36 e a uma

advertência feita por Cícero ao mal causado à República pelos políticos corruptos37.

O autor expressa entendimento de que a necessidade de tipificação em lei federal,

sem a qual a responsabilização dos agentes públicos restaria impossibilidade por ofensa

aos princípios da reserva legal e da anterioridade, restou plenamente atendida pela Lei

8.429/9238. 

Emerson Garcia,  membro  do Ministério  Público  do Estado do Rio  de Janeiro,

publicou com Rogério Pacheco Alves, Promotor de Justiça no Estado do Rio de Janeiro, a

obra  Improbidade Administrativa,  que se encontra  na 8ª  Edição (2014),  com segunda

tiragem em 2015. Na especificidade aqui tratada, entendem que “sob um aspecto a doutrina

é praticamente uníssona: o impulso inicial na estruturação da moralidade administrativa

deve-se aos estudos realizados por Hauriou”39. 

Para  Fábio Medina Osório,  ex-membro do Ministério  Público do Estado do Rio

Grande do Sul, na obra Teoria da Improbidade Administrativa, 2ª Edição revista, atualizada

e ampliada, publicada em 2010, 

os  conteúdos  da  chamada  'boa  administração'  costumam  ser  mais
políticos, culturais e econômicos do que propriamente jurídicos, já que
dificilmente  o  Poder  Judiciário  logra  obter  a  imposição  da  eficiência
administrativa  pela  via  de  sentenças  ou  acórdãos.  Diversamente,  os
conteúdos  da  má  gestão  pública  podem  ser  melhor  configurados
juridicamente, visto que o direito sancionador pode ocupar um importante
lugar  de  destaque  nas  correções  dos  desvios  e  atos  ilícitos”40.  (...)
Improbidade  é  uma  imoralidade  administrativa  qualificada,  eis  uma
assertiva básica a merecer justificação41.

35 MORAES, Alexandre de. Opus cit., p. 317.
36 Idem, ibidem, pp. 317-318.
37 Idem, ibidem.
38 Idem, ibidem,p. 318.
39 GARCIA,  Emerson.  Dos Princípios Regentes da Probidade.  In,  Emerson Garcia  e Rogério  Pacheco

Alves. Improbidade Administrativa, p. 132. 
40 OSÓRIO, Fábio Medina. Teoria da Improbidade Administrativa, p. 47.
41 Idem, ibidem, p. 79.
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O autor investiga brevemente e apenas de forma pontual  a origem histórica da

noção de boa/má administração, salientando que 

a noção jurídica, dentro do direito administrativo, de boa administração
ou gestão pública – e seu oposto, a má gestão pública – tem origem
teórica mais precisa nas lições de Maurice Hauriou, jurista francês que
anunciou  pioneiramente  o  princípio  da  moralidade  administrativa,
descrevendo-o numa perspectiva funcionalmente alicerçada no ideário de
boa gestão pública, independentemente do que resultasse ostensivamente
programado pelo direito legislado42.

Mônica  Nicida  Garcia,  membro  do  Ministério  Público  Federal,  na  obra

Responsabilidade  do  Agente  Público,  de  2004,  ressalta  que  “não  há  dúvida  de  que

improbidade  e  moralidade  são  conceitos  intimamente  relacionados.  Improbidade  é

desonestidade.  Improbidade  administrativa  é  desonestidade  no  exercício  de  função

pública.”43

Não foi objeto específico de estudo da autora a fixação da origem do poder de

controle moral do agente público. De todo modo, ela entende que durante o absolutismo

monárquico não é correto se falar em agente público ou em qualquer controle moral destes

“agentes  do  rei”44,  já  que  o  rei  era  “o  único  que  podia  impor  sanção  ao  agente

descumpridor de seus deveres, sempre relacionados à lealdade que devia àquele que o

havia beneficiado com a outorga de um cargo”45. Para a autora, “as sanções impostas nesse

período e dentro desse contexto tinham natureza criminal”46. Ela identifica que o francês

Maurice Hauriou foi  “o primeiro autor a referir-se à moralidade no âmbito do Direito

Público, como princípio de observância obrigatória pela Administração”47.

Já Sílvio Antonio Marques, Promotor de Justiça em São Paulo, na obra Improbidade

Administrativa:  Ação Civil  Pública e  Cooperação Jurídica Internacional,  publicada em

2010,  registra  que  “embora  seja  utilizada  várias  vezes  no  diploma  referido  [Lei  n.

8.429/92], a expressão 'improbidade administrativa' é ainda muito discutida na doutrina e

na jurisprudência, considerando a inexistência de uma definição normativa expressa” 48. 

42 OSÓRIO, Fábio Medina. Opus cit, p. 42.
43 GARCIA, Monica Nicida, Responsabilidade do Agente Público, p. 234
44 Idem, ibidem,p. 311.
45 Idem, ibidem.
46 Idem, ibidem.
47 Idem, ibidem, p. 234
48 MARQUES, Silvio Antonio. Improbidade Administrativa: Ação Civil Pública e Cooperação Jurídica

Internacional, p. 39.



O Espelho e a Espada O Controle Ético Moral de Quem Administra o Estado p     Ð   -       Ð . 22

Também não foi objeto específico do estudo do autor a fixação da origem histórica

do controle da moralidade administrativa, porém ele cita como exemplo de precedente

punitivo o 'Caso Fouquet',  ocorrido na França de Luis XIV (sec.  XVII),  onde Nicolas

Fouquet, procurador-geral do parlamento, foi acusado e condenado a quinze anos de prisão

fora da França por ambição e desvio de dinheiro49.

Cita como marco colonial do controle da moralidade administrativa o Título LXXI

das Ordenações Filipinas. O autor não esclarece a que livro das mencionadas Ordenações

pertence tal título, mas infere-se que seja o Livro V que estabelecia pena para o crime de

“peita”, que se aproxima hoje do crime de corrupção, ou seja: 

Ordenações Filipinas, Livro V, Título LXXI

Dos Oficiais del-Rei, que recebem serviços ou peitas, e das partes, que
lhas dão, ou prometem.

Defendemos a todos os Desembargadores e Julgadores,  e  a  quaisquer
outros oficiais, assim da Justiça como da nossa Fazenda, e bem assim da
nossa casa, de Governança das cidades Vilas e lugares, e outros quaisquer,
que não recebam para si, nem para filhos seus nem pessoas, que debaixo
de  seu  poder  e  governança  tem,  dádivas  algumas  nem  presentes de
pessoas alguma que seja, posto que com eles, não traga requerimento de
despacho algum50.

Wallace  Paiva  Martins  Júnior, Promotor  de  Justiça,  na  obra  Probidade

Administrativa,  registra  que  “não  se  ignora  que  moralidade  e  probidade  estão

intrinsecamente relacionadas e que a probidade é um dever (assim como a moralidade – e

assim expressa o direito positivo brasileiro no art.  4º da Lei Federal nº 8.429/92 e um

subprincípio derivado da moralidade”51.

O mesmo autor define mais adiante que 

improbidade  administrativa,  em  linhas  gerais,  significa  servir-se  da
função pública para angariar ou distribuir, em proveito pessoal ou para
outrem, vantagem ilegal ou imoral, de qualquer natureza, e por qualquer
modo, com violação aos princípios e regras presidentes das atividades na
Administração Pública52.

Quanto à origem histórica, o autor registra apenas pontualmente que “inegavelmente,

e tendo em vista a concepção original francesa, o princípio da moralidade administrativa
49 MARQUES, Silvio Antonio. Opus cit., p. 26.
50 Ordenações  Filipinas.  Livro  V,  p.  1218.  [português  atualizado  pela  autora,  mantida  a  pontuação

original].
51 MARTINS Jr., Wallace Paiva. Probidade Administrativa, p. 110.
52 Idem, ibidem, pp. 116-117.
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explica-se pela repugnância ao abuso de direito, incluindo fraude à lei (que, no direito

administrativo, assumem as formas de abuso e desvio de poder, respectivamente)”53.

Para Wallace Martins Júnior “é verdade que na prática judiciária não raro a violação

da moralidade administrativa é apressada e superficialmente diagnosticada como ofensa a

ela somada a outro princípio54 e que “o ato imoral é nulo e seu vício insanável, porque todo

ato jurídico deve ter uma base ética e moral”55·.

Apesar da fixação histórica da origem do poder de fiscal moral do Agente Público,

hoje atribuído no Brasil ao Ministério Público, não ter sido objeto central de estudo dos

autores,  há  uma tendência  a  fixação  da  origem deste poder  na  França  de  Maurice

Hauriou.  Como  um  dado  observado  durante  a  pesquisa, encontramos  uma  forte

presença  de  autores  que  são  ou  que  já  foram  ligados  ao  Ministério  Público,  seja

estadual ou federal. 

8 – Da organização dos capítulos

O trabalho  será  composto  de  uma  introdução  –  onde  serão  tratadas  questões

metodológicas,  recorte  do  tema,  estado  atual  da  questão  e  indicação  das  fontes  de

pesquisa – e seguirá em quatro capítulos. 

No  Capítulo  I  serão  abordados  alguns  conceitos  fundamentais  cuja  fixação

julgamos essencial ao desenvolvimento do trabalho. Assim, considerando que a ética é

um conceito  histórico,  para  verificarmos se havia  ou  não algum controle  ético  dos

governantes antes do século de Hauriou, entendemos que devemos primeiro investigar

a  construção  deste  conceito  ao  longo  da  história.  Devemos  também  investigar  os

conceitos  de  coisa  pública,  bem  comum e  justiça,  por  se  ligarem  primordialmente

àquele e aos discursos sobre a construção da vida em sociedade.

O  Capítulo  II  será  dedicado  à  longa  tradição  dos  Espelhos.  Tradição  como

herança cultural, tradição como transferência de patrimônios imateriais, como são as

crenças e os costumes. Buscando suas origens no platonismo, faremos um breve estudo

53 MARTINS Jr., Wallace Paiva. Idem, ibidem, pp. 166-117.
54 Idem, ibidem, p. 58.
55 Idem, ibidem,p. 59.
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acerca de sua trajetória e importância para as artes de governar e para construção da

ideia de moralidade administrativa no Ocidente europeu e suas imbricações na tradição

jurídica ibérica que será herdada pelo Brasil. Observaremos também como esta tradição

se manifesta no  ecletismo iluminista  que será  construído  em Portugal.  Finalizando,

faremos algumas incursões  sobre  o  romantismo jurídico  e  a  questão  da moralidade

positivista em suas relações com o positivismo jurídico.

Dedicaremos o Capítulo III a derrocada do positivismo e a manifestação do que

usualmente  se chama de pós-positivismo em suas  relações  com o  contexto  cultural

brasileiro no que diz respeito ao controle da moralidade do administrador público.

No Capítulo IV abordaremos o desaparecimento físico dos espelhos de príncipe

em meio a um direito que se apresenta como ilustrado e laicizado em suas rupturas e

permanências  com  o  atual  modelo  brasileiro  controle jurídico  da  moralidade  dos

administradores públicos.
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CAPÍTULO I  

QUATRO CONCEITOS FUNDAMENTAIS

Esta pesquisa transita no campo da história das ideias jurídico-políticas e seus

'imaginários  e  leis'  que  regulam o  exercício  do  poder  do  ponto  de  vista  moral  ou

moralizante. Deve, portanto, ser considerado importante o trato com os conceitos, que

aqui serão vistos em sua acepção universal, ou seja, como representações mentais de

objetos, “por meio de suas características gerais”56 tomadas ao longo do tempo, o que

nos permite uma aproximação com os processos de sua construção. 

Nenhum conceito permanece estático, mas, ao contrário, varia no tempo e/ou no

espaço,  isto  mesmo  dentro  de  uma  mesma  cultura.  Basta  olharmos  para  'objetos

conceituais'  como  família,  democracia  ou  cidadania  para  observarmos  como  eles

transitam e se transformam. Todo conceito é em si mesmo “um importante material

para a análise histórica, pois ele é parte de um código simbólico e linguístico, expresso

num sistema de signos construídos social e amplamente reconhecidos pelos membros

de uma comunidade”57.

Através da desmontagem história destes 'objetos', pela tentativa de retirada de

algumas das capas com as quais seus significados foram codificados e recodificados ao

longo do tempo, podemos acessar  uma parte de sua história que é,  afinal,  parte da

história do 'nosso pensamento lógico',  ou supostamente lógico,  dos sentimentos,  das

ideias e dos imaginários sobre os quais se assentam 'verdades antigas' e 'modernas'.

Este  exercício  nos  permite,  assim  se  espera,  uma  aproximação  com  o  passado,

reconstruindo parte da vida nas sociedades que nos precederam, acessando algo de suas

ideologias, seus hábitos e valores58.

A seguir  nos dedicaremos a este exercício em relação aos conceitos de ética,

coisa  pública,  bem  comum  e  justiça,  sem  nenhuma  intenção  de  avançarmos

profundamente por uma 'história dos conceitos', que em muito ultrapassaria os limites

desta pesquisa,  mas tão-somente com a tarefa de melhor atentarmos para a possível
56 MACHADO, Heloisa Guaracy. De 'res publica' e de república: o significado histórico de um conceito.

In, Cadernos de História da PUC-MG, Vol. 1, n.1, p. 8.
57 Idem, ibidem.
58 Idem, ibidem.
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mobilidade  histórica  do  significado  de  algumas  'palavras-chave'  como  uma  via

necessária de acesso ao pensamento mais antigo em suas alterações, permanências e

conexões com o mais moderno.

Tal escolha não foi aleatória, mas parte de um esforço de leitura e compreensão

de  textos  de  épocas  muito  distantes  no  tempo.  Assim,  por  exemplo,  quando  nos

deparamos com um texto que nos informa ser moralmente reprovável um determinado

comportamento de um rei no século XVIII ou XIX, de que moral estamos falando? ou

antes, que universo ético está ali plasmado? quando, no século XX ou XXI, falamos de

um administrador público acusado de improbidade por uma má conduta principiológica

que precisa ser ajustada, de que moralidade estamos falando, qual o conceito de coisa

pública, de bem comum e de justo proceder? 

Tentamos explorar as expressões que julgamos mais comumente usadas quando

se fala de moralidade administrativa, como uma espécie de eixo comum a diversas falas

sobre o tema. Assim, por exemplo, em fala que parece sintetizar bem a questão:

Não basta ao administrador da coisa pública o estrito respeito à lei.
Ele deve pautar a sua atuação na moral, nos bons costumes, nas regras
de boa administração, nos princípios de justiça e eqüidade, na idéia
comum  de  honestidade.  O  ato  administrativo  deve  obedecer  a
princípios  que  conduzam  à  valorização  da  dignidade  humana,  ao
respeito  à  cidadania  e  à  construção  de  uma  sociedade  justa.  O
administrador público deve visar o Bem Comum59.

Muitas expressões utilizadas, tais como 'coisa pública', 'justiça', 'bem comum',

aparecem como dados não-históricos, como se seus significados não fossem resultado

de inúmeros fatores, dentre eles o inexorável transcurso do tempo que tanto modifica

como cimenta tradições, num longo trajeto de rupturas e continuidades.

 
1 – Ética

Ética é uma destas palavras 'embrulhadas' em períodos milenares de tempo cujas

primeiras reflexões chegaram ao Brasil pela via portuguesa, sendo assim afetadas por todo

um sentido  cristão  que  permeia  a  formação  desta  cultura.  Não é  fácil  recuperar  seu

significado primitivo, pois, além do fato de que somos inegavelmente afetados por nossa

59 ARAÚJO, Adriane Reis de. Procuradora do Trabalho, PRT 10ª Região/DF.  Moralidade Administrativa.
Disponível em http://www.pgt.mpt.gov.br/publicacoes/pub27.html.
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própria  temporalidade,  a  questão  é  em  si  mesma  inesgotável.  A  necessidade  desta

reconstrução parece-nos fundamental para uma pesquisa que versa sobre moralidade, pois

é a partir de sua originalidade que mais podemos perceber as mutações e permanências

contemporâneas.

Ligado  às  palavras  gregas  êthos  e  éthos,  o  conceito  de  'ética'  possui  uma

longuíssima história. Uma noção ancestral pode ser identificada já em Hesíodo (700 a.C.? -

ἤ650 a.C.?) [θεα60] no século VII antes da era cristã (Hesíodo. Theogonia, 66) e vem sendo

traduzida com o sentido de “hábitos nobres de todos os imortais”61, ou “excelentes modos

dos imortais” [“goodly ways of the immortals” 62] ou mesmo “vida divina dos imortais” [vie

divine des immortels63] ou “funções respeitáveis dos deuses” [fonctions respectables des

dieux64]. Observa-se de pronto que a ideia de ética aparece inicialmente vinculada a uma

esfera  ótima que ultrapassa os  limites humanos de forma positiva65 e  que deveria  ser

buscada entre os deuses. Assim, teríamos herdado da Grécia arcaica uma primeira versão

ἤdesta misteriosa palavra: θεα66 [êthos, grafado em a letra grega 'eta'], claramente distinta

όde ν µους  [nómous], normas/leis, que aparece em Hesíodo no mesmo contexto da sua

Teogonia (Hes. Th. 66). 

Êthos, igualmente grafado com 'eta', aparece também em Homero (séc. IX ? - séc.

VIII ? a.C.) no mesmo século VII a.C., porém “com uma significação um tanto abstrata, na

medida em que designa os usos e costumes enquanto relativos a modos (genéricos) de

viver, ou seja, uma sabedoria”67.

No complexo e discutido cenário que surge do que nos restou das obras da Grécia

arcaica, a palavra parece ter tido o sentido de 'costume divino', carregando a ideia de um

60 “µέλπονται  πάντων τε νόµους καὶ  ἤθεα κεδνὰ”  (Hes .Th. 66),  in Bruce Robertson,  Dept.  of
Classics, Mount Allison University and Federico Boschetti, ILC-CNR, Pisa. 

61   HESÍODO. Teogonia, 66-67.
62 Hesiod.  The Homeric  Hymns and Homerica with an English  Translation by Hugh G.  Evelyn-White.

Theogony.  Cambridge,  MA.  Harvard  University  Press;  London,  William  Heinemann  Ltd.  1914.
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0130%3Acard%3D63.

63 Hésiode. La Théogonie D'Hésiode (VIIIè / VIIè siècle avant Jésus-Christ) traduite par M. Patin (1892) de
l'Académie Française. 

64 Hésiode. La Théogonie, 66-67.
65 Os limites humanos poderiam também ser ultrapassados de forma negativa como no caso da hybris [ou

hýbris], onde um ser humano dotado de uma especial capacidade, representado em geral pela figura do
herói, é levado, exatamente por sua superioridade e excelência, “a transgredir os limites impostos pelo
métron, suscitando-lhe o orgulho desmedido e a insolência, a hýbris.” (BRANDÃO, Junito de Souza.
Mitologia Grega, Vol. III, p. 67).

66 “µέλπονται πάντων τε νόµους καὶ ἤθεα κεδνὰ” (Hes .Th. 66), in Bruce Robertson. Opus cit.
67 SPINELLI, Miguel. Sobre as Diferenças entre Éthos com Epsílon e Êthos com Eta, p. 9.
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saber, uma sabedoria, que remete a um comportamento perfeito que encontra fundamento

não no decurso do tempo (na tradição ou na antiguidade), mas sim na ausência dele, ou

seja, na eternidade, na perenidade dos modos dos deuses, de onde parece ter extraído sua

legitimação.

Entre os séculos VI e V a.C. Ésquilo (c. 525 a.C. - 456 a.C.) registra a forma 'éthos',

grafada com epsílon que ainda parece seguir os autores anteriores e designar “mais ou

menos a mesma coisa, mas fundamentalmente, a tradição, no sentido de o que é habitual,

corriqueiro, usual, etc, e que vem a se impor como uma sabedoria”68. 

Esta mesma palavra grega está também em Platão, no livro VII das Leis [792e],

aparecendo simultaneamente com as duas grafias distintas êthos ἦ [ θος] e éthos ἔ [ θος], com

distintos significados. O trecho no qual elas se inserem tem servido para estruturar desde

há muito as traduções mais usuais destas agora duas palavras: a primeira grafia indicaria

caráter como algo estável impresso na alma e a segunda indicaria hábito, uma prática

repetidamente  realizada  que  seria  responsável  pelo  processo  de  formação  do  caráter

[devido à  alusão platônica à ideia  de que o caráter  (êthos)  seria formado pelo  hábito

(éthos).

Observemos que o trecho de 'As Leis' onde êthos e éthos aparecerem – literalmente

[792e] “ἦἦἦἦθος ὰ δι  ἔἔἔἔθος” 69 – vem sendo traduzido em língua francesa como “le caractère se

forme principalement  sous  l'influence  de  l'habitude” 70.  Em língua  inglesa  como “the

character is  engrained  by  habit” 71 e  em português  como  “ devido  à  força  do hábito

[...omiss] que todo o caráter é mais efetivamente determinado”72.

Hoje se tem por bastante certo que este trecho de Platão pode ser também traduzido

em português pela forma reduzida: (...) “então, todo êthos é segundo um éthos”, ou seja,

(...) “todo caráter/modo de ser é segundo o hábito”73. 

Platão, em verdade, se utiliza deste termo em outras de suas obras, como é exemplo a

68 SPINELLI, Miguel. Opus cit, p. 9.
69 PLATONIS. Platonis opera. Volumen Secundum. Edição bilíngue grego-latim, p. 377. 
70 PLATON. Les Lois – Nomoi Z. Livre Septième. Œuvres de Platon. Tome huitieme, p. 13.
71 PLATO. Laws. Translated by Benjamin Jowett, p. 171.
72 PLATÃO. As Leis, p. 281.
73 PIRIS, Eduardo Lopes. A Dimensão Subjetiva da Argumentação e do Discurso: Focalizando as noções

de Ethos e de Pathos. EID&A - Revista Eletrônica de Estudos Integrados em Discurso e Argumentação,
p. 55.
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República (VI 490 c)74 ἦ, onde aparece grafado como θος75, ou seja,  êthos e vem sendo

traduzido com o significado de caráter ou maneira de ser76.

Palavras de extrema importância para construção de conceitos jurídicos e políticos,

há investigações que concluem que tanto êthos quanto éthos se ligariam à antiga raiz grega

sfeth77,  raiz  esta  que  nos  chegou  pela  via  latina  como  suetos  segundo  a  tradução  de

Guilherme  de  Moerbeke78 no  século  XIII, de  onde  deriva  a  palavra  consueto79 [e

consuetudinário]80, o que dá aos modos antigos (os costumes) um caráter de perenidade de

imensa importância para o Direito. De todo modo, trata-se sem dúvida de um termo de

difícil compreensão que parece sempre se ligar a uma ideia – ou a um imaginário –, de

hábito ou costume imemorial (ou eterno/divino) identificado como essencialmente bom

para a vida em sociedade e que estaria na base formativa dos seres humanos, imprimindo-

lhes um igualmente 'bom caráter'.

Na questão de 'ser bom' reside outro problema. A ligação original do éthos/êthos a

algum comportamento  identificado  como 'excelente' e  vinculado  a  um  'bem' esbarrou

muito cedo em indagações sobre existência ou não de um bom modo de viver anterior a

qualquer experiência coletiva (ou mesmo experiência humana no sentido de 'não divina'),

como um dado universal ao qual sempre se vincularia um ideal ético. Em outras palavras:

existiria um 'bem [ou bom]' universal ou a ideia de 'bem [ou bom]' variaria segundo as

circunstâncias? Se tomarmos como exemplo Homero, veremos que para ele o ethos é uma

construção que parece muito simples, pois “não havia perguntas nem dúvidas sobre se os

heróis  da Ilíada mereciam ser  reconhecidos  como 'os  melhores',  quando a  medida da

74 CARVALHO,  Maria  Teresa  Reis  de.  Verbete  "Éthos",  E-Dicionário  de  Termos  Literários.
http://www.edtl.com.pt. 

75 Ver  Plato.  Platonis  Opera,  ed. John  Burnet.  Oxford  University  Press.  1903.  Disponível  em
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0167%3Abook
%3D6%3Asection%3D490c, Último acesso em 18 de novembro de 2014.

76 Neste último sentido PEREIRA, Maria Helena da Rocha (tradução). In, Platão. A República, p. 276.
77 ESSER, Hans-Helmut. Éthos. Dizionario dei Concetti Biblici del Nuovo Testamento. Apud, SPINELLI,

Miguel. Sobre as Diferenças entre Éthos com Epsílon e Êthos com Eta, p. 9.
78 MARTINS, José Antônio. Sobre as Origens do Vocabulário Político Medieval, p. 52.
79 SPINELLI, Miguel. Sobre as Diferenças entre Éthos com Epsílon e Êthos com Eta, p. 9.
80 Miguel Spinelli registra que Aristóteles [Metafísica, I, 1, 981b 4-5; Idem IX, 5, 1047b 31-32], “se vale do

mesmo  éthos com epsílon, a fim de expressar um fazer que depende do que ele denomina de  tà éthe,
termo que Guilherme de Moerbek (século XIII)), em sua tradução latina, verteu para consuetudines (no
sentido de o que é costumeiro, habituado, familiarizado). In, SPINELLI, Miguel.  Sobre as Diferenças
entre Éthos com Epsílon e Êthos com Eta, p. 10.
Anote-se também que foi sobre esta tradução de Moerbek que Tomás de Aquino, que não parece não ter
dominado  a língua grega,  estabeleceu seus  comentários de  tão  grande influência.  (Ver  Jules  Tricot.
Introduction. Éthique à Nicomaque, p. 11). 
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virtude era o valor que se mostrava, melhor que em nenhum outro cenário, na guerra”81.

Assim, o comportamento correto, o 'melhor', era aquele praticado pelos melhores [aristoi]

na arte da guerra.

Efetivamente, datam do século V a.C. as primeiras indagações que nos chegaram

sobre a natureza 'ética', sobre o que rege a formação destas 'regras de bem viver'. Serão

elas  phýsis ou  nómos?  são  dadas  pela  natureza  ou  não  existem  antes  que  as

convencionemos?82 Um texto que é por muitos considerado como fundador da ética como

'filosofia'  ou como 'filosofia moral'  data exatamente deste período. Trata-se do diálogo

platônico onde Protágoras (c. 485 a.C. - c. 411 a.C.) expõe a Sócrates suas ideias sobre o

caráter convencional das regras éticas e da justiça deixando registrado o primeiro germe do

que  mais  tarde  ficaria  conhecido  como  'contrato  social':  antes  que os  seres  humanos

vivessem sobre uma determinada ordem social pressupunha-se a existência de um homem

natural, um estado selvagem, que deveria “ser corrigido para o bem da humanidade”83. Em

outras palavras, o ser humano seria dotado da capacidade de aprender o melhor modo de

viver. Este tema, ou seja, o aprendizado ético, voltará inúmeras vezes à cena ao longo das

eras e está preso originalmente à ideia de que o ser humano pode/deve ser educado para

que plasme em si um determinado hábito considerado excelente para a vida em comum.

Com Aristóteles, que sucede filosoficamente a Platão, a questão da Ética e de sua

estreita vinculação com  o bem viver aprofunda ainda mais seus laços com a questão da

vida na polis84. Aristóteles teria deixado dois ou três escritos fundamentais e distintos sobre

o tema: Ética a Nicômaco, [ou Nicomaqueia], escrita para ou recolhida por seu filho, Ética

a Eudemo, inacabada, e Grande Ética, em três volumes cujo último se encontra perdido.

As duas últimas Éticas estão sujeitas ainda a muitas controvérsias sobre autenticidade e

cronologia85. 

81 CAMPS, Victoria. Breve Historia de la Ética, pp. 17-18.
82 Idem, ibidem, p. 21.
83 Idem, ibidem, p. 23.
84 Para MacIntyre e também para Kelsen [mencionado pelo primeiro], Aristóteles [em relação à tragédia

grega ou mesmo a Platão ], no entanto: “é muito mais silencioso em relação à atividade política. Sempre
quando há lugar para uma minoria contemplativa, a Ética a Nicômaco não condena nem apoia nenhum
tipo de estrutura social, e a Política usa critérios de estabilidade para julgar entre tipos de Estado que só
tem esta conexão negativa – a dar lugar a uma minoria – com os argumentos da Ética. Com efeito, por
sua própria atividade como tutor do jovem Alexandre e por sua defesa da vida contemplativa, Aristóteles
se colocou – como já sinalizou Kelsen – ao lado dos poderes que estavam por destruir a Polis como
entidade política. Pois a exaltação da vida contemplativa é uma exaltação dela como forma de vida para
homens que haviam composto até então a seleta minoria política.” (Ver MACINTYRE, Alasdair. Historia
de la ética, pp.112-113.)

85 TRICOT, Jules. Introduction. In, Aristote. Éthique à Nicomaque, pp. 8-9. 
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Aristóteles abre sua Ética a Nicômaco afirmando que todas as ações humanas “visam

a algum bem”86 e por isso, diz ele, “foi dito acertadamente que o bem é aquilo a que todas

as coisas visam”87. Ética e política estão tão unidas que, enquanto o tema declarado da

Ética é a política; a obra Política pode ser vista como consequência da Ética88. Os dois

temas não estão de modo nenhum separados. 

Aristóteles repete a diferença entre êthos e éthos ἦ ἔ [ θος e θος] deixada por Platão e

considera  ἔθος (éthos) como hábito ou costume do qual deriva  ἦθος (êthos), o caráter89,

mas inclui outros elementos de vital importância. Na Ética a Nicómaco (II 1, 1103 a), por

exemplo,  fez  “distinção  entre  dois  tipos  de  virtudes:  as  virtudes do  pensamento

(dianõetikaí)  que  se  adquirem pelo  ensino,  e  as  virtudes  do  carácter (ethikaí)  que  se

adquirem pelo hábito e, por conseguinte requerem paciência e tempo”90. Na Retórica (II

12-14)  fez  ele  ainda  “o  levantamento  de  diferentes  tipos  de  êthos  em  função

particularmente da idade”91.

As  concepções  de  Aristóteles  são  de  importância  crucial  para  a questão  da

fundamentação [ou não fundamentação] ética das leis. O que ele apresenta é uma filosofia

prática  cujo  veio  central  parece  se  apoiar  na  memória,  pois  é  ela  que  permite  a

experiência92. 

A importância  dos  trabalhos  de  Aristóteles  para  o  direito  é  muito  perene.  Se

tomarmos, por exemplo, os estudos de grande importância como os de Kelsen (1881-1973)

– concordemos ou não com ele – , observaremos sem muito esforço que há neles muito

tempo dedicado à obra do preceptor de Alexandre Magno. Parece interessante anotarmos

ainda que Kelsen se queixa da perspectiva metafísica herdada de Platão que impregnaria o

trabalho ético de Aristóteles e reconhece (lamenta?) que a influência do filósofo no campo

da ética seja definitivamente inegável e persistente:

A autoridade quase divina que Aristóteles exerceu na esfera das ciências

86 ARISTÓTELES. Ética a Nicômacos [1094 a], p. 18.
87 Idem, ibidem..
88 MACINTYRE, Alasdair. Opus cit, p. 69. 
89 GARDEN, Francis. A Dictionary of English Phisophical Terms.
90 CARVALHO,  Maria  Teresa  Reis  de.  Verbete  "Éthos",  E-Dicionário  de  Termos  Literários.

http://www.edtl.com.pt. 
91 Idem ibidem. 
92 “No começo da Metafísica (980b 28-29) Aristóteles afirma que «por meio da memória se engendra a

experiência nos homens», e na Ética a Nicômaco (1142a 13 e segs) se justifica que os jovens podem ser
matemáticos mas não prudentes, porque a prudência se refere a coisas particulares e concretas e surge da
experiência, coisa que o jovem não pode ter. (LLEDÓ, Emilio.  Aristóteles y la Ética de la Polis.  In,
Victoria Camps. Historia de la Ética, Livro I, p. 137.
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naturais  há  muito  tempo  desapareceu;  sua  lógica,  já  admirada  como
emanação da verdade absoluta, foi deposta, embora há apenas algumas
gerações atrás, de sua posição até então ainda predominante. Porém o
profundo respeito com os termos de sua Ética e Política não diminuiu93. 

Talvez este respeito seja devido ao fato de que com Aristóteles o mundo se deparou

pela primeira vez com uma “teoria que visa o comportamento dos homens em função de

sua relação com outros homens”94. Se suas obras carecem de sistematização – o aspecto de

Tratados, ou seja, de um produto final sistematizado, somente teria lhes sido dada pelo

escolasticismo – suas preocupações, porém, são bastante estáveis no percurso de toda sua

obra: a experiência humana articulada pela memória e expressada pela linguagem95.

Nela se transforma em linguagem um olhar que pretende observar o real,
a partir do lugar concreto onde o real aparece. A linguagem é um destes
lugares  onde  a  teoria  se  instala.  Nela  descobrimos  interpretações  do
mundo, expressões do domínio sobre os homens, formas de entender os
fatos  e,  sobretudo,  este  fio  que  costura  as  sucessivas  e  isoladas
experiências96. 

A influência que o pensamento grego viria a ter no mundo jurídico romano – de

fundamental importância para a recolha e reconstrução do direito romano que viria mais

tarde  –  parece  ter  se  dado  exatamente  neste  campo,  ou  seja,  não  nas  leis  romanas

diretamente, mas sim na sensibilidade do  ius – em grande parte visível na opinião dos

jurisconsultos – e essencialmente em questões de método. Não restam dúvidas de que a

cultura romana é tributária da filosofia grega, tanto que se pode falar em mundo greco-

romano  como  uma  continuidade  familiar97.  No  campo  jurídico  esta  influência  foi

marcante98,  mas ela não é,  em geral,  facilmente detectada porque se encontra atuando

numa espécie de segundo – mas não menos importante – plano:  

seria errado dizer que o intelecto grego em si – não falamos aqui das
normas  do  direito  grego  –  não  deu  nenhuma  contribuição  para  as
realizações  jurídicas  romanas;  porque  os  juristas  romanos  realmente
adquiriram  elementos  importantíssimos  de  seu  método  através  de
ferramentas que encontraram na filosofia e gramáticas gregas, e até certo
ponto na retórica grega.
A mais importante delas, com a qual o estudo de Platão e Aristóteles deve
tê-lo  familiarizado,  foi  o  chamado  método  dialético:  ou  seja,  a
organização de um material em um sistema ordenado por um processo de

93 KELSEN, Hans. The Philosophy of Aristotle and the Hellenic-Macedonian Policy. pp. 1-2.
94 LLEDÓ, Emilio. Opus cit., p. 137.
95 Idem, ibidem, pp. 137-138.
96 Idem, ibidem, p. 137.
97 KELLY, John M. Uma Breve História da Teoria do Direito Ocidental, p. 60.
98 Idem ibidem, p. 68
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divisão e subdivisão dentro de gêneros e espécies, ao qual se chegava
pelo estabelecimento de diferenças (diaíresis), por um lado, e analogias
ou afinidades (synagogé,  sýnthesis), por outro. Através desse processo,
que a escola estóica também praticava, os gregos já haviam construído,
por  meio  da  análise  de  sua  língua  de  acordo  com ele,  a  ciência  da
gramática99. 

Apesar  da  penetração  da  filosofia  grega  em  meio  à  elite  romana  (muito

especialmente entre os profissionais de carreira jurídica100), a força que a questão do ethos

teve na Grécia efetivamente não se repetiu em Roma. O romano, educado para ser o senhor

do mundo, se manteve mais afeito a filosofias que o informavam para ser ataraxo ou

mesmo apático diante deste mesmo mundo. Talvez este fato se explique, ao menos em

parte, pelo declínio da polis e pelo surgimento de estruturas políticas maiores101, o que teria

feito com que a questão ética deixasse de ser tema de homens que conviviam entre si

diretamente como governantes e governados e passasse a envolver a vida em comunidades

governadas a distância onde não fazia sentido perguntar “em que formas da vida social se

pode expressar a justiça, ou que virtudes devem ser praticadas para criar uma vida comunal

em que certos fins podem ser aceitos e realizados”102. O ser humano, que perdeu seu poder

imediato sobre os destinos da polis, “agora se interroga sobre o que cada um deve fazer

para ser feliz”103. Este parece ter sido um terreno muito bom para a pujança de doutrinas

como o estoicismo e o epicurismo e a tônica de ambas na limitação dos desejos104.

O  epicurismo  e  o  estoicismo  constituem  doutrinas  convenientes  e
consoladoras para os cidadãos particulares dos grandes reinos e impérios
impessoais dos mundos grego e romano. O estoicismo proporciona um
melhor fundamento para a participação na vida pública, e o epicurismo
para retirar-se dela. Ambas as doutrinas colocam o indivíduo no contexto
de um cosmo, e não no de uma comunidade local105.

 
Se em sua base o estoicismo não afasta o ser humano do mundo da ação política [o

que inclui a atividade jurídica] – como faz o epicurismo106 –, ele ensina, porém, que antes

99 KELLY. John M. Idem Ibidem, p. 65.
100 Não se trata de um anacronismo, uma vez que profissionais de carreira jurídica foram uma invenção

romana (ver, SCHIAVONE, Aldo. Ius. La Invención del Derecho en Occidente, p. 192).
101 CAMPS, Victoria. Breve História de la Ética, p. 79.
102 MACINTYRE, Alasdair. Historia de la ética, p.120.
103 Idem ibidem.
104 FERNÁNDEZ-GALIANO, Manuel. Epicuro y su Jardín. In, Victoria Camps. Historia de la Ética. 1. De

los griegos al Renacimiento, pp. 250-251.
105 MACINTYRE, Alasdair. Historia de la Ética., p.121.
106 O  estoicismo  e  o  epicurismo,  mais  do  que  contrastarem em certos  pontos,  possuem  semelhanças

importantíssimas. “Ambas tem uma função em um mundo em que importa mais a evasão da dor do que a
busca do prazer. No mundo romano, especialmente, cada uma destas doutrinas tem uma função que a
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de ser cidadão da polis se é cidadão do cosmos107, em outras palavras, ele tende a afastar o

ser humano do mundo imediato, lançando as bases de suas queixas e preocupações para

um plano mais distante e abstrato (cósmico, por assim dizer)108. 

 Estas duas doutrinas – muito mais fortemente o estoicismo – prepararam o terreno

para o que viria em seguida, pois “diversos argumentos, que reaparecerão mais tarde na

teologia  cristã,  entram  pela  primeira  vez  em  cena  com  vestimentas  estóicas”109.  A

igualdade  fundamental  de  todos  os  homens  perante  as  leis  [de  Deus], por  exemplo,

encontra ali inegável expressão110.

religião romana não chegou a cumprir. Esta é essencialmente um culto de integração em que os deuses do
lugar, os deuses das antigas nações independentes e os deuses do império expressam através de sua
unidade a hierarquia única das divindades familiares e imperiais” (ver MACINTYRE, Alasdair. Opus cit.,
pp.121-122). Tanto os estoicos com a sua  apatia como os epicuristas com a sua  ataraxia encontram
conforto no cosmos e não na  polis e abrem caminho para os mistérios.  O cristianismo, que virá em
seguida, florescerá com abundância neste terreno.

107 MACINTYRE, Alasdair. Historia de la Ética., p.113.
108 Hoje se percebe que a visão de mundo longamente pregada pelo epicurismo e pelo estoicismo e em

grande parte abraçada pela elite romana (o pensamento estoico, por exemplo, é notável desde o século IV
a.C, até o século II da Era Cristã) era falha em pelo menos um aspecto muito fundamental: sua veia
hedonista não oferecia respostas para os que mais pobres, ou seja, para aqueles que não tinham meio de
se tornarem proprietários. (Ver MACINTYRE, Alasdair. Historia de la Ética, p.122 e CAMPS, Victoria.
Breve Historia de la Ética, p. 84.)

109 MACINTYRE, Alasdair. Historia de la Ética, p.119.
110 Uma das grandes questões iniciais da ética cristã parece realmente ter sido o fato que ela se dirigiu

originalmente a um mundo provisório, em outras palavras, foi em suas bases uma ética para um mundo
que devia aguardar o reino de Cristo e que, em virtude disto, mandava não juntar riquezas na terra, vender
o que se tinha, entregar tudo aos pobres e cuidar de salvar a própria alma. Fazer o contrário não era
razoável nem cristão, pois habitava-se um mundo que não ia durar (Anote-se que MacIntyre, ao publicar
sua famosa A Short History of Ethics em 1966 [não localizamos publicação brasileira], ainda não havia
elaborado sua complexa, no dizer de Victoria Camps, “por incompreensível que pareça a esta altura da
história” (CAMPS, Victoria.  Breve Historia de la Ética,  p. 377) , teoria ética que se fundamenta no
modelo de vida monástica beneditina. Fato é que esta publicação, traduzida em espanhol como Historia
de la Ética, é [apesar do pouco espaço que dá à ética medieval], um trabalho considerado brilhante e
erudito. Porém, em trabalhos posteriores, notadamente em After Virtue, de 1981 [edição brasileira como
Depois  da  Virtude,  EDUSC,  2001]  “o  neoaristotelismo de  MacIntyre,  unido  a  seu  catolicismo
recalcitrante, o leva a encontrar solução para recuperação da virtude na comunidade religiosa” (CAMPS,
Victoria. Breve Historia de la Ética, p. 377).
Diante da longa espera pelo segundo advento, o cristianismo – ao mesmo tempo em que mudava o mundo
– foi sendo modificado por este mundo. As regras de bem viver dirigidas a regular a vida cotidiana num
breve espaço de tempo se esgarçaram rapidamente e não deram conta da complexidade que se apresentou
(MacIntyre, após ter expressado esta opinião em 1966, com a qual concordamos, voltou atrás e afirmou
corrigir o seu erro para reconhecer que o “paradoxo já havia sido solucionado pelo Novo Testamento,
através das doutrinas paulinas da igreja e da missão da igreja no mundo. Essas doutrinas definem, com
sucesso, uma vida para os cristãos que inclui tanto a esperança na segunda vinda de Cristo, como o
comprometimento com a atividade do mundo”. (ver MACINTYRE, Alasdair. In, Prefácio à 2ª edição
inglesa [1998] de A Short History of Ethics, p. ix ). 
A ausência de regras mais complexas, tornou imprescindível aos primeiros pensadores cristãos o socorro
a esquemas conceituais mais amplos e absorvidos de estruturas externas àquela doutrina. Assim, foi o que
ocorreu, por exemplo, “com a dicotomia platônica de um mundo da percepção sensível e um reino das
Formas” (MACINTYRE, Alasdair.  Historia de la Ética, p.130.) que foi “apresentada cristianizada por
Santo  Agostinho  como  a  dicotomia  do  mundo  dos  desejos  naturais  e  o  reino  da  ordem  divina”
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O cristianismo, desde cedo, rompe com o mundo pagão “por sua atitude a respeito

da vida sexual, das formas de sociedade e dos fins da vida terrestre”111, porém segue se

utilizando de categorias herdadas na cultura antiga112. 

Com o passar do tempo o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano

num  momento  em  que  este  já  apresentava  sérios  sinais  de  esgotamento.  Poderia  se

imaginar que o retraimento do poder central que se seguiu à queda deste Império no século

V e o gradual retorno a pequenas unidades territoriais de poder relativamente autônomas

restabelecesse algo dos modos antigos de pensar e decidir  sobre a vida em sociedade.

Porém,  o  esfacelamento  da  estrutura  romana  não  devolverá  ao  ser  humano  a  antiga

reflexão sobre a melhor forma de viver  em sociedade (o  ethos da polis).  A crescente

ausência do poder central acabou por fortalecer a busca por um sentido mais cosmológico

da vida e ajudou a trazer para dentro do cristianismo o pensamento de Platão, ainda que

não de forma explícita. 

Os  primeiros  padres  da Igreja,  já  passados  mais  de trezentos  anos  do primeiro

Advento sem que do segundo se tivesse a tão esperada notícia, encontraram na antiga

filosofia grega – numa seleta dela – uma série de respostas que passaram a inspirar a

doutrina cristã. Se em suas origens a moral cristã foi uma moral de comunidades pequenas

que desejavam “separar-se do resto da sociedade”113 e que, de alguma forma, pretendeu

exercer  “uma oposição ao poder político  imperial”114,  ela,  porém,  esteve imersa numa

percepção de vida que não favoreceu “uma ruptura radical com a visão estratificada e

hierarquizada que havia prevalecido nas civilizações antigas”115.

Por um muito longo período o ethos cristão – a melhor forma de viver no mundo –

foi  dominado pela teologia de Santo Agostinho116 ou por  doutrinas derivadas daquela,

(MACINTYRE,  Alasdair.  Historia  de  la  Ética,  p.130)  ou  por  São  Tomás,  que  reeditou  Aristóteles
circunscrevendo-o nos limites da teleologia cristã. Vê-se que enquanto o Filósofo  parte da polis,  do
melhor para a polis, para tentar encontrar o normativo para a natureza humana; o Santo parte da natureza
humana e suas normas para depois buscar “encontrá-las exemplificadas na vida humana em sociedade
particulares” (MACINTYRE, Alasdair. Historia de la Ética, p.131). Como cristão, Aquino crê no pecado
original (e na queda) e em uma única natureza humana compartilhada por todos os seres humanos (como
também o faziam os estoicos). Enquanto Aristóteles parece ter se ligado mais ao o que é – ao que se
apresentava no mundo como tal – ; Aquino se ateve mais ao que deveria ser.

111 CAILLÉ, Alain et alii. História Argumentada da Filosofia Moral e Política: A Felicidade e o Útil, p. 119.
112 Idem, ibidem.
113 CAMPS, Victoria. Breve Historia de la Ética, p. 100.
114 Idem, ibidem.
115 Idem, ibidem.
116 Que só começa a ceder com Pedro Abelardo no século XII. A visão sombria de um ser decaído “será

questionada, no século XII, pela ética da intenção (Aberlardo), antes da descoberta, no século XIII, do
naturalismo  aristotélico”  (Cf.,  CAILLÉ,  Alain  et  alii.  História  Argumentada  da  Filosofia  Moral  e
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como é exemplo a doutrina dos dois gládios segundo a qual o poder temporal deveria

observar o poder divino. Em termos jurídicos isto significou uma subordinação – ou uma

pretensão de subordinação – do direito imperial ou régio ao direito divino ou canônico e

uma subordinação dos reis aos papas117.

Sobre o plano moral, enfim, a doutrina agostiniana do pecado original e
da  graça  fez  prevalecer  um pessimismo  carregado  de  consequências:
decaído de sua natureza primeira, abandonado à concupiscência, incapaz
de vencer por si mesmo os apetites da carne, o homem tem necessidade
de ser submetido a uma estrita disciplina.118

 
Neste ambiente, qualquer discussão sobre a melhor forma de viver em sociedade

seguirá silenciada pelo clamor religioso cristão que oferecia uma resposta muito adaptada à

doutrina estoica  até então predominante.  Percebendo-se como dotado de uma vontade

condenada à impotência, o ser humano, por volta do século IV, não raro cede ao “apelo do

deserto”119 e à vida monástica: o primeiro é “a negação da vida mundana”120 enquanto “o

paradigma monástico coloca em questão o espaço público da cidade” 121, bem como sua

forma de socialização e a validade de suas normas e hierarquias. Com o passar dos séculos,

a solução cristã tende a se expandir até o ponto da pretensão papal à plenitude de potência,

que incluía, evidentemente ou mesmo essencialmente, o poder de jurisdição moral sobre

todas as almas.

De fato, 

o  conhecimento  da  moral  derivado  daquele  dogma  [cristão]  era
seguramente  privilégio  dos  clérigos  que  dispunham não somente  dos
livros santos e de seus derivados, mas também da herança grega antiga,
da filosofia grega, representada sobretudo por Aristóteles, da sabedoria
romana com Cícero, Sêneca, dentre outros, sem esquecer os autores da
baixa latinidade, como Boécio, autor que com a Consolação da Filosofia
alimentará durante séculos o pensamento ocidental122. 

O cristianismo não é em si mesmo um sistema moral123, mas ele inegavelmente

Política: A Felicidade e o Útil, p. 121).
117 Combatida por Marsílio de Pádua (c. 1275-c.1342), que “no início do século XIV, examina as causas de

discórdia das quais resulta a ruína das sociedades civis. Uma das mais terríveis, que Aristóteles não pode
conhecer, consiste na pretensão do papa à plenitude de potência” . Este pensamento o fez mais tarde
parar, juntamente com Maquiavel, já na primeira edição do Índice dos Livros Proibidos pela Igreja. (Cf.
CAILLÉ, Alain et alii.  História Argumentada da Filosofia Moral e Política: A Felicidade e o Útil, p.
123).

118 CAILLÉ, Alain et alii. Opus cit, p. 121.
119 Idem, ibidem, p. 119.
120 Idem, ibidem.
121 Idem, ibidem, p. 119.
122 BOSSUAT, Robert. La Littérature Morale au Moyen Age, pp. 5-6.
123 CAFFARENA, José Gómez.  El Cristianismo y La Filosofia Moral Cristiana. In, Vitoria Camps (Ed.).
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conduz  “a  determinadas  atitudes  e  condutas  inequivocamente  morais  na  sociedade

humana”124.  Poderia  se  dizer  que  o  cristianismo  contém  um  conjunto  de  regras

diferenciadas que indicam o melhor modo de proceder neste mundo como pressuposto da

salvação cristã125. 

Assim, 

o  moral  é,  pois  uma  dimensão da  religiosidade  cristã.  Não  mais,
tampouco menos, e de modo algum uma questão marginal ou derivada.
Mais ainda, cabe dizer que o cristianismo privilegia a dimensão moral
sobre as outras  dimensões,  porque privilegia  a  praxis  interhumana ao
privilegiar o amor em sua própria noção de Deus.126

Questões sobre a moralidade dos governantes vão se tornar um tema caro à Igreja.

No plano intrínseco da moral do príncipe e de seus agentes mais diretos a doutrina cristã

seguirá por séculos mantendo estreita relação. Em outras palavras, sob a ótica da salvação

da alma e tomando os governantes como uma espécie de guias ou condutores de rebanhos,

a Igreja católica cedo se preocupou com a melhor forma de agir dos governantes que, na

sua visão,  deveriam prestar  contas a Deus e ao  Papa. Foi  como desdobramento desta

doutrina que seriam produzidos os primeiros espelhos de príncipe medievais.

Neste momento histórico (século XIII) reside um fato de suma importância para a

questão da ética, que é a tradução de Aristóteles diretamente do texto grego para o latim

realizada pelo frade dominicano Guilherme de Moerbecke (1215-1286). As traduções por

ele realizadas são de importância capital para formação de todo um novo vocabulário que

viria  a partir  daí  e  que seria  a  “base do  vocabulário  político  da modernidade”127.  Ao

traduzir Aristóteles direto do grego para o latim Moerbecke teve que lidar não só com

palavras, mas com conceitos até então inexistentes. Em muitos casos ele não traduziu,

simplesmente transliterou como é exemplo a famosa 

família terminológica ligada à polis (politica, politicum, politico, politici,
politeuma,  politias,  politicam,  politizare etc.) e os termos que designam
as formas de governo, como democratia, oligarchia, tirania, aristocracia
(e  os  termos  derivados  desses,  democraticus,  oligarchicus,  tiranus
etc)”128. 

Historia de la Ética. Vol. I, p. 284.
124 CAFFARENA, José Gómez. Opus cit, p. 284.
125 Idem, ibidem.
126 Idem, ibidem.
127  MARTINS, José Antônio. Sobre as Origens do Vocabulário Político Medieval, p. 52.
128  MARTINS, José Antônio. Opus cit., p. 52.
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Outro  fato  importante  e  intrigante  é  que  em  muitos  casos,  mesmo  existindo

traduções latinas consolidadas desde a República romana para certas palavras e expressões,

Moerbecke não as utilizou, como é exemplo marcante a “tradução de koinonia politiké por

communicatio política e não por civitas, societas ou respublica, termos latinos esses que

poderiam ser tomados como equivalentes à conceituação aristotélica”129.

No século XV o humanista Leonardo Bruni tentou refazer a tradução corrigindo a

pouca latinidade do texto de Moerbecke, trazendo “um texto mais latinizado, ou seja, com

um vocabulário de forte inspiração ciceroniana e dos escritores latinos em geral”130, mas o

vocabulário de Moerbecke já havia sido acolhido e naturalizado e a obra de Bruni não

obteve aceitação. Vem daí a duplicidade de traduções que envolvem éthos e êthos, pois se

já havia uma dificuldade natural devido à existência em grego destes dois termos muito

próximos, a convivência da antiga tradução latina (de onde vem a palavra 'moral') com a

nova tradução tardo-medieval (de onde vem 'ética') só fez agravar a questão. 

Mas  a  questão  da  ética  cristã,  ao  final  da  Idade  Média,  sofreria  ainda  uma

reviravolta. Resumidamente pode-se dizer que rupturas dentro do cristianismo iniciam a

construção do que ficaria conhecido como ética protestante,  implícita nas doutrinas de

Lutero e Calvino. A dimensão desta reforma foi  imensa: enquanto o primeiro “nega e

destrói o valor religioso da moral,  pois a Lei de Deus, os Mandamentos, não possuem

outro sentido, nem tem outro uso que o de poder manifesto, com nossa impossibilidade de

cumpri-los, nossa pecaminosidade radical”131, o segundo mergulha no determinismo e na

transcendência absoluta, alocando o ser humano na categoria de instrumento da vontade de

Deus132,  afastando  da  dimensão  ética  qualquer  aporte  filosófico,  reorientado-a,  por

acentuado desprezo à vida contemplativa, para a vida ativa. É uma moral voltada para

obrar no mundo sem que se possa esperar alcançar nada post mortem – pois Deus nunca

deve nada aos homens. Já observou Max Weber que “é deste zelo pelas «obras», sinal de

pré-destinação,  de onde surgiu o moderno  ethos do trabalho, da ação, da empresa,  da

produção”133. 

129  Idem, ibidem.
130  Idem, ibidem.
131 ARANGUREN, José Luis L. La Ética Protestante. In, Victoria Camps (ed). História de La Ética, vol. 1,

p. 499.
132 Idem, ibidem, p. 501.
133 ARANGUREN, José Luis L. Opus cit., p. 503. 

E prossegue Aranguren nos lembrando que “a valoração cristã-medieval do trabalho e da laboriosidade
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Este período coincide com o humanismo renascentista, ou seja, período marcado

por um crescente desprezo pela escolástica134, por sua ética e por padrões de compreensão

do mundo que remetiam a certas respostas condicionadas por uma racionalidade de fundo

estritamente religioso e católico, como, por exemplo, à questão dos chamados universais135

ou a esferas extramundanas para explicação da realidade terrena. O ser humano agora volta

mais o olhar sobre si próprio e investiga a si mesmo136. A realidade divina não é negada,

mas a compreensão da 'racionalidade de Deus' tende a não ser mais buscada pela razão

humana, que afasta de si as questões teológicas ou as transforma em questões humanas. O

Criador é cada vez mais percebido como incognoscível e que, portanto, não se pode querer

conhecer.  Em outras palavras,  a não ser que Deus se revelasse, não havia o que o se

pudesse fazer. É uma época em que as reflexões individuais e a introspecção assumem

relevo. Em 1517 Lutero publica suas 95 teses e rejeita a autoridade da Igreja católica

afiançando a autonomia do sujeito materializada na defesa do livre exame das Escrituras;

por  volta  do  mesmo período  Picco  della  Mirandola  (1463-1494)  escreve  seu  famoso

não era grande, pois, além do fato de que a perfeição como estado consistia na pobreza, e de que a
mendicância aparecia como recomendável e eleita por franciscanos e dominicanos, ordens mendicantes, o
próprio São Tomás não vê como positivo no trabalho senão o cumprimento de um mandato, o de ganhar o
pão, um remédio à concupiscência e a possibilidade de exercer a caridade com a esmola”.

134 Os humanistas se opõem “ao teoricismo de Platão e ao logicismo dos escolásticos rechaçando todas
aquelas formas de pensamento que se afastam da experiência comum e da vida real” (CAMPS, Victoria.
Breve Historia de la Ética, p. 117)

135 A chamada questão dos universais foi muito comum entre os pensadores medievais e deriva, para este
período,  dos  trabalhos de  Porfírio  (c.  233  –  c.  304)  em sua  Isagoge,  uma  introdução  às  categorias
aristotélicas, onde o mesmo anunciou que ali não iria discutir se gêneros e espécies realmente existiam ou
se eram apenas noções derivadas de nossa mente; e se existiam, se eram corpóreos ou incorpóreos; se
existiam  nas  coisas  percebidas  pelos  sentidos  ou  apenas  em  relação  a  elas.  Porfírio  teria  deixado
registrado que “tais questões são profundas e requerem um outro e mais acurado exame”. (ver AARON,
Richard. Theory of Univerfsals, p.1). Cerca de dois séculos após a morte de Porfírio, este seu trabalho foi
traduzido para o latim por Boécio e assim pode ser lido e estudado em profundidade, tendo servido de
base para muitos pensadores católicos durante toda a Idade Média.
De todo modo, não seria correto afirmar que os humanistas desconheciam a questão dos universais ou
mesmo que não a consideravam como base de muitas de suas indagações. Exemplo temos em Descartes
em seus Princípios da Filosofia ou mesmo, mais tarde, em Hobbes (Ver COXITO, Amândio A.  Luis A.
Vernei e a Filosofia do seu Tempo: o Problema dos Universais. In, Revista Filosófica de Coimbra, nº. 6,
p. 295).

136 Descartes  (1596-1650),  em seu  Discurso  do  Método  (1637),  escreveu:  “resolvendo-me  a  não  mais
procurar outra ciência além da que poderia encontra-se em mim mesmo, ou então no grande livro do
mundo, empreguei o resto da juventude em viajar, em ver cortes e exércitos, em conviver com pessoas de
diversos temperamentos e condições, em recolher várias experiências, em experimentar-me e mim mesmo
nos encontros que o acaso me propunha, e, por toda parte, em refletir sobre as coisas de um modo tal que
pudesse tirar algum proveito.
(... omiss nossa)
Mas depois de ter empregado alguns anos estudando assim no livro do mundo e procurando adquirir
alguma experiência, tomei um dia a resolução de estudar também a mim mesmo e de empregar todos as
forças de meu espírito escolhendo os caminhos que deveria seguir” (Cf, DESCARTES, René. Discurso
do Método, pp. 13-14)
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Discurso sobre a Dignidade do Homem (Oratio de homins dignitate); Leonardo da Vince

(1452-1519) desenha seu homem vitruviano; Maquiavel (1469-1527) redige O Príncipe;

Montaigne (1533-1592) produz seus Ensaios em primeira pessoa e Descartes (1596-1650)

se  debruça  sobre  seu  Discurso  do  Método.  No  plano  jurídico  se  iniciam  as  grandes

Ordenações do direito europeu onde a recolha das leis humanas – muitas delas visíveis nos

costumes imemoriais – começa a colocar em graus hierárquicos ou separados por aquilo

que hoje se poderia chamar de “áreas de competência”: o direito régio – direito próprio de

cada reino, cada vez mais fundado na autoridade de um só homem; o direito canônico

(cada vez mais restrito a matérias que envolviam pecados) e o direito imperial  (direito

romano). 

Aparece também neste período um interesse pelo mundo 'tal como ele é', afastando

grandes  especulações  teóricas  sobre  um 'dever-ser'  –  sobre  uma ética  construída  pelo

desejo de viver em Deus ou ao lado de Deus – que rejeitava a realidade que se mostrava

aos sentidos humanos mais imediatos. Curiosamente,  deste exercício surge, ao lado de

reflexões  profundamente  realistas  –  como as  de  Maquiavel  (1469-1527)  –  a  primeira

grande utopia moderna, a de Thomas Morus (1478-1535) que, movido pela descoberta do

Novo Mundo, construiu um lugar imaginário onde todos viviam uma vida uniforme, todos

eram  obrigados  a  trabalhar  e  onde  se  recebia  uma  educação  básica,  não  havendo

propriedade privada nem dinheiro e onde o problema da dor podia ser eliminado pela

eutanásia137.

O pensamento humanista, talvez por seu marcado caráter individualista, tendeu a

desinteressar-se por grandes reflexões filosóficas sobre ética e moral138, especialmente pelo

caráter soteriológico e generalizante que as mesmas haviam assumido durante a Idade

Média. Num período marcado pelos descobrimentos, ficara difícil sustentar a ideia de uma

única natureza humana ou um padrão universal que pudesse reger todos os povos139. O que

não significa dizer que não havia uma crença na moralidade intrínseca do ser humano,

137 “Morus  era  cristão  e  parece  que  se  propôs  a  reinventar  algo  similar  ao  que  foram  as  primeiras
comunidades cristãs.  Sua utopia é a primeira aproximação moderna  ao sonho comunista”  (CAMPS,
Victoria. Breve História de la Ética, p. 138)

138 CAMPS, Victoria. Breve Historia de la Ética, pp. 118-119. Entre chaves nosso.
139 Mais tarde e sobre mesmo este aspecto, foi de extrema importância a obra de Montesquieu (1689-1755)

que se abre para uma visão mais relativista, entendendo que a ideia de uma natureza humana imutável em
qualquer tempo e lugar é efetivamente um erro. (CAMPS, Victoria. Breve Historia de la Ética, p. 210).
Merece ser anotado que, porém, quando se trata do direito, Montesquieu manteve o pensamento de que
existiria uma justiça natural, como um padrão “que nos permite distinguir as leis justas das que não são”
(CAMPS, Victoria. Breve Historia de la Ética, p. 211).
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porém,  “contagiados  pelo  ceticismo  de  Sexto  Empírico,  [os  humanistas]  duvidam da

utilidade da moral quando esta se contrapõe à conveniência”140 ou mesmo duvidam da

capacidade do ser humano de adaptar-se a uma conduta ideal universal.

O  movimento  humanista  será  duramente  combatido  em  países  católicos,

especialmente  Portugal  e  Espanha –  e  este  é  um dado muito  importante  –  ,  onde se

produziu 

uma agressiva contra-reforma que teve consequências deploráveis para o
futuro do pensamento, da moral e da política. Nos países que lutaram
para  conservar  a  qualquer  preço  a  tradição  católica  fazendo-se
impermeáveis a ideias reformistas, não se produziu a independência do
sistema político com respeito à doutrina e à autoridade da Igreja nem o
processo de secularização da moral que faz visível no Iluminismo. Nos
países protestantes, a religião se foi afastando da moral coletiva, enquanto
nos católicos se afirmaram com força os princípios dogmáticos, o que
converteu o catolicismo numa religião fechada e oposta por princípio aos
direitos e valores propiciados pela ideologia liberal141. 

Este  caminho  tomado  pelos  dois  países  peninsulares  ibéricos  trará  consigo

especificidades e consequências que serão muitos notáveis nos séculos que se seguiram.

Um  marcante  efeito  desta  rejeição  será  o  prolongamento  da  escolástica  na  chamada

Escolástica  Ibérica,  também  conhecida  como  Escolástica  Peninsular  ou  Segunda

Escolástica,  que  levará  à  sobrevivência  de  questões  e  posicionamentos tipicamente

medievais142 que  afetarão  não  só  a  vida  universitária  como um todo,  mas  no  campo

político/jurídico provocarão a formação – muito visível no caso específico do direito – de

gerações  de  juristas  que  permanecerão  imersos  neste  ambiente  cultural.  Em  outras

palavras,  em Salamanca143 e  Coimbra144 vigoravam ainda no Século XVIII  estatutos e

140 CAMPS, Victoria. Breve Historia de la Ética, p. 120.
141 Idem ibidem, p. 132.
142 COXITO, Amândio A. Luis A. Vernei e a Filosofia do seu Tempo: o Problema dos Universais. In, Revista

Filosófica de Coimbra, nº. 6, p. 294.
143 Apenas em no final do século XVIII um novo Plano de Estudos é aprovado em Salamanca. Efetivamente,

somente  em 1771  “se  incorporam novas  disciplinas  e  perspectivas  ilustradas”  (RODRÍGUEZ-SAN
PEDRO BEZARES, Luis Enrique Rodríguez.  El Corpus Normativo, Siglos XV-XVIII. In, Luis Enrique
Rodríguez-San Pedro Bezares (Coord). História de la Universidad de Salamanca. Volume II. Estructuras y
flujos, p. 128)

144 A partir da segunda metade do século XVI, o humanismo é abortado em Portugal. A Igreja católica lança
mão  de  dois  grandes  instrumentos  para  conter  as  reformas  do  humanismo  cristão,  uma  delas  é  a
inquisição e a outra o ensino, ou seja, a vigilância e domínio não só das cátedras universitárias, mas
também das vias de acesso aos estudos superiores. Assim, em Portugal, a “Companhia de Jesus torna-se
instrumento importante de vigilância religiosa e dominava em todos os centros do ensino preparatório, no
(sic) Colégio das Artes, por exemplo, em 1555 passou para suas mãos, depois de terem sido processados
pela inquisição vários dos seus mestres.” (RODRIGUES, Manuel Augusto.  Do Humanismo à contra-
reforma em Portugal. In, Revista de História das Ideias. Nº 3 (1981), p. 167).
Em Coimbra, o Estatuto de 1597 com a Reforma de 1612 é marcado pela intervenção régia que apoiava a
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planos de estudo que impunham pensamentos de fundo escolástico-tomista. 

A primeira destas universidades estava sob o encargo dos dominicanos,
enquanto a segunda estava sob a Companhia de Jesus. Pois bem, em que
pese que em certos temas uma e outra escola de pensamento tomava
posturas antagônicas (pensemos nas agudas polêmicas entre o jesuíta Luis
de Molina e o dominicano Domingo Báñez145), em muitos outros tópicos
fundamentais houve uma influência mútua, como é o caso do direito.146

Dentro desta dicotomia entre a resistência peninsular e o humanismo que continuou

ganhando forças no restante da Europa, questões éticas, muitas delas ligadas intimamente

às artes de governar,  ganharam importantes especificidades, permanecendo a Península

Ibérica dentro de um teocentrismo católico jurídico-político muito intenso ou até mesmo

violento. Na área jurídica peninsular o resultado maior deste teocentrismo reincidido talvez

seja o monumental Tratado das Leis e de Deus Legislador de Francisco Suarez, espanhol

que lecionava em Coimbra no século XVII e que ensinava ao longo da obra, por exemplo,

que “lei injusta não é lei”147 e reforçava o pensamento de que em primeiro lugar deve se

evitar  o  pecado,  cuja  noção,  complexa e  fluída,  elevava a  esferas muito  alargadas  as

possibilidade de controle.  Em Coimbra,  onde se formaram gerações de brasileiros,  foi

longa a permanência da ideia de que as leis são nulas se conduzem a iniquidades, se seu

objeto é impossível ou se ela em nada contribui para o bem comum. Nestes casos a lei é

considerada injusta e, portanto, se lecionava então, “não é necessário que o príncipe a

revogue para que licitamente possa deixar de ser observada”148. A vinculação da validade

das leis a um ethos – compreendido aqui como o caráter formado pelo hábito tendo em

vista uma noção de bem maior, que neste caso estava especialmente ligado à salvação da

alma – favorecia o poder da Igreja, a quem cabia dizer quais eram as normas que não

valiam por produzirem pecado, pouco importando se não tivessem sido revogadas pelo rei.

Anote-se a grande atuação da censura eclesiástica que proibia a leitura de obras de autores

como Maquiavel, Marsílio de Pádua ou Thomas Hobbes e os fizeram constar de diversos

Índices  de  Livros  Proibidos  produzidos  pela  Igreja  católica  (Index  Librorum

Reforma católica.  Em 1653 os estudantes perdem o direito de voto  para o  provimento das cadeiras
universitárias. (RIDDER-SYMOENS, Hilde (Coord). Uma História da Universidade na Europa, Vol, II,
p. 126). 

145 Disputas especialmente acerca da liberdade humana em relação à graça divina.
146 FERNÁNDEZ, José Luis Soberanes. Sobre el Origen de las Declaraciones de Derechos Humanos, p. 43.
147 SUAREZ, Francisco. Tratado de las Leyes y de Dios Legislador. Tomo VI, p. 133.
148 Idem Ibidem.
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Prohibitorum149). Nada que fosse considerado como indutor ao pecado – cujo conceito era

amplo, complexo e tecido pelo próprio poder eclesiástico – era admitido. Curioso, deve-se

registrar, é o caso de Thomas Hobbes que, apesar de constar do Index geral, jamais constou

do Index espanhol150.

Se para o realismo maquiavélico de nada valia ganhar a alma e perder a cidade, então

a melhor forma de agir, o 'ethos maquiavélico', admitia toda uma sorte de 'pecados' para

manutenção do reino. Se para Hobbes o ser humano em estado de natureza em nada ou

muito pouco se assemelhava a imagem do Deus cristão, a melhor forma de agir incluía

ceder a liberdade natural em favor de um poder central que combatesse a sanha assassina

de  seus  semelhantes.  Um  ser  humano  mau  por  natureza  [e  não  por  corrupção  ou

decaimento de sua natureza – que era sempre fruto de seu livre-arbítrio, ou seja, resultado

de uma má escolha] atritava com a concepção da bondade absoluta do Criador, que havia

feito o homem à sua imagem e semelhança. Crer na doutrina de Hobbes significava aceitar

que  o  homem  não  foi  feito  à  imagem e  semelhança  de  Deus  ou  que  Deus  não  era

essencialmente  ou  somente  bom.  O  humanismo  renascentista  seria alvo  constante  de

diversas frentes do cristianismo – inclusive dentre os protestantes, se bem que neste último

caso, com propostas e resultados diferentes.

Nos países onde o humanismo151 renascentista deixou marcas mais profundas ou

onde a reforma protestante vicejou, a questão da fundamentação ética das normas e da vida

em sociedade passou a ser [e seguiu sendo]  respondida de forma diferente dos países

ibéricos. Os nomes de Spinoza (1632-1677) ou mesmo de Locke (1632-1704) podem ser

mencionados  como exemplos.  Ambos os autores  tentaram construir  uma ética sem as

ataduras religiosas. Ao menos sem as ataduras religiosas do cristianismo católico. 
149 A primeira  edição  do  Index de  Roma,  datada  de  1549,  já  trazia  o  nome  de  Maquiavel  [Nicolaus

Macchiauellus], Marsílio de Pádua [Marfilius de Padua] e Dante Alighieri [a Igreja proibia apenas sua
obra 'Monarquia']. Ver http://www.aloha.net/~mikesch/ILP-1559.htm. Hobbes começa a constar em 1654
com a proibição do 'De Cive'. Já o 'Leviathan' passou a constar em 1703 (Cf MALCOLM, Noel. Aspects
of Hobbes, p. 470) e em 1709 toda sua obra foi proibida (Cf. PUTNAM, George Haven. The Censorship
of the Church of Rome and its Influence upon the Production and Distribution of Literature. Volume 2, p.
129). 

150 A listagem de livros e autores proibidos variava com o passar dos anos e também de um local para outro.
Parece ter sido comum a existência de disparidades entre os diversos Índices existentes. Assim, o Index
produzido  em Roma podia  ser  diferente  do  produzido  pelos  censores  espanhóis,  por  exemplo.  (Cf.
PUTNAM, George Haven. Opus cit., p. 128).

151 A questão da associação da reforma protestante ao humanismo não é pacífica. Em outras palavras, não se
pode afirmar que onde o catolicismo perdeu terreno – e fiéis – para o protestantismo o humanismo
renascentista tenha prevalecido. A equação não parece ser tão simples assim. (Ver MONTEIRO, Rodrigo
Bentes.  As Reformas Religiosas na Europa Moderna: Notas para um Debate Historiográfico. In, Varia
História, vol. 23, nº 37, p. 133).
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Uma marca  importante  deixada  pelo  humanismo renascentista  foi  a  reedição  de

ideias contratualistas, ou seja,  o antigo pensamento grego152 da existência de um pacto

fundador da vida em sociedade reaparece com muita força e, necessariamente, com novos

ingredientes.  O  principal  deles  parece  ter  sido  a  necessidade  de  enfrentar  séculos  de

teorização cristã católica sem se desfazer do cristianismo ou mesmo, em alguns casos, sem

se desfazer por completo do catolicismo. 

O que está na base do contratualismo – cujos pensadores se sucedem numa longa

listagem que chega até nossos dias – é a crença na existência de um pacto fundador da vida

em  sociedade  que  traria  em  si  uma  regulação  ética,  no  sentido de  buscar  o  melhor

comportamento possível para a vida em sociedade. Hobbes (1588-1679),  por exemplo,

trouxe aquilo que alguns chamam de “ética do medo”153, onde a melhor forma de viver era

abandonar o estado de natureza e viver em sociedade sob um poder central livremente

pactuado  em sua  origem  e  que  visava  essencialmente  manter  a  vida  dos  pactuantes,

dispondo para tanto de poderes absolutos. John Locke, que tem sido apontado como o

primeiro  contratualista  liberal154,  entrega-se  a  buscar  respostas  laicas  para  antigas

indagações: Por que obedecemos a leis? Quem as dita? Deus ou uma autoridade terreal?

São convenientes para viver melhor em sociedade?155. 

Primeiro herdeiro dos ideais reformadores e de seu individualismo metodológico,

através do qual  se buscava verdades  epistemológicas  também no campo da ética156,  o

século XVIII europeu foi marcado por uma busca racional das verdades e uma atenção

profunda ao abandono sistemático de tudo o que não poderia ser validado pela razão. 

 Neste século o processo de busca de um fundamento racional para a moral prossegue

com  muita  intensidade.  É  nele  que  Kant  revoluciona,  juntamente  com  a  teoria  do

conhecimento, a teoria da moralidade, que passa a ser explicada “a partir do ponto de vista

152 Protágoras (c. 485 a.C. - c. 411 a.C.). Cf, CAMPS, Victoria. Breve Historia de la Ética, p. 23.
153 Existe, efetivamente em Hobbes, uma “reflexão sobre os fundamentos do bem e do mal” (Cf., CAMPS,

Victoria. Breve Historia de la Ética, p. 154). Respondendo a pergunta sobre se há uma ética em Hobbes,
Victoria  Camps,  citando  Macpherson  [Teoria  Política do  Individualismo Possessivo],  conclui:  “Sim,
porém uma ética  movida pelo  interesse,  a  única viável  e  possível  em uma  sociedade capitalista.  A
preocupação pelo outro que incita essa ética não tem como motivo a compaixão, por exemplo, mas senão
o egoísmo, a convicção fria e racional de que o próprio interesse se preserva melhor numa sociedade
regulada por um poder com autoridade para fazê-lo.” (Cf., CAMPS, Victoria. Breve Historia de la Ética,
p. 156.

154 CAMPS, Victoria. Breve Historia de la Ética, pp. 185-186.
155 Idem ibidem, p. 184.
156 Idem ibidem, p. 209.
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do  sujeito  que  conhece  e  julga  a  realidade  e  não  a  partir  da  realidade  conhecida  e

julgada”157.  Mas  o  século  XVIII  foi  também marcado  pela  eclosão  da moderna  ética

utilitarista,  cuja  longa  história  começa  na  Grécia,  indo  alcançar  expressão  durante  o

iluminismo com o pensamento de Bentham (1748-1832). 

Em linhas gerais, se pode dizer que na maior parte da Europa do século XVIII o

pensamento sobre ética seguiu dois caminhos distintos, um de predominância empírica  e

outro  de  predominância  racional.  Pode-se  dizer,  de  um  modo  geral,  que  apesar  do

racionalismo de Locke no século XVII – ou talvez como reação a ele –, os pensadores

ingleses do século XVIII se inclinaram marcadamente para o empirismo. Neste mesmo

período, o pensamento sobre ética na Alemanha e na França tendeu ao racionalismo158.

Apenas no final do século surge o criticismo kantiano. Anote-se que Portugal compõe o

que  pode  ser  uma  terceira  tendência  por  ter  permanecido  culturalmente  vinculado  a

aspectos  fideístas  e  por  jamais  ter  abandonado  a  revelação  divina  como  fonte  de

conhecimento. 

Destes caminhos teóricos, o de maior impacto imediato fora de Portugal talvez tenha

sido o empirismo em sua vertente utilitarista. De um modo geral, os empiristas tenderam a

afastar tanto a fé quanto a intuição como formas de acesso ao conhecimento, que derivaria

exclusivamente  do  que  pode  ser  experimentado  pelos  sentidos.  O  grande  sucesso  do

'empirismo ético' utilitarista é geralmente atribuído a sua simplicidade lógica, facilmente

capturável pelo senso comum159. O que ficou conhecido também como 'hedonismo ético'

propõe  que  se  persiga  “o  maior  bem para  o  maior  número  de  pessoas”160,  tendendo

fortemente  a  desdenhar  as  minorias  e  a  aceitar  “como justas  práticas  que  subvertem

princípios básicos da moral”161.

No século XIX vai marcar o declínio dos ideais iluministas e do racionalismo ético e

sua ânsia por padrões e grandes sínteses universais. Isto explica em parte a permanência do

empirismo utilitarista que rejeita a existência de princípios genéricos capazes de dar conta

de toda a realidade. O século XIX é o século do romantismo que valoriza agudamente não

algum padrão genérico ou generalizante que una toda a humanidade, mas sim e também –
157 CAMPS, Victoria. Breve Historia de la Ética, p. 228.
158 O empirismo inglês do iluminismo é visível no pensamento de, por exemplo, Anthony Ashley (que havia

sido aluno de Locke) e David Hume (1711-1776), dentre outros. (CAMPS, Victoria. Breve Historia de la
Ética, pp. 194-195)

159 GUISÁN, Esperanza. El Utilitarismo. In, Victoria Camps (Ed) . História de la Ética, vol. 2, p. 456
160 CAMPS, Victoria. Breve História de la Ética, p. 334.
161 Idem, ibidem.
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como o utilitarismo – o indivíduo em suas especificidades, singularidades e diferenças. O

que em geral  se oculta por trás dos festejados princípios universais é agora visto com

suspeita e identificado com padrões morais impostos por toda uma tradição ilustrada que

havia proclamado a si  própria como superior  a todas as outras.  E,  ademais,  “após as

críticas radicais de Marx e Nietzsche, ninguém parece se atrever a devolver o prestígio à

ética  e  reconstruir  uma  reflexão  filosófica  substantiva  e  construtiva  sobre  os  temas

tradicionais do pensamento moral”162. No abrir do século XX a desilusão com os padrões

universalistas  no  campo da ética  era  corrente  e  tinha-se muito em conta  o  valor  das

emoções na formação dos valores morais, tais como o amor ou o ressentimento163. 

A fundação, no início do século XX, da chamada filosofia analítica nas universidades

de  Oxford  e  Cambridge  –  com  importantes  formações  na  cidade  de  Viena,  com  o

conhecido  Círculo  de  Viena164 –  trará  imensa  contribuição  no  campo  da  moralidade.

Movidos pela necessidade de clarificar certos conceitos fundamentais com os quais lidava

a filosofia e que haviam se tornado obscuros e vagos ao longo dos séculos – tais como “o

bem, o espírito, o ser ou o nada”165 – os estudos analíticos se focaram no significado das

palavras. Ao mudar uma das perguntas fundamentais da filosofia – “o que é bem”166 para

“o que significa 'bem'”167,  a  ética analítica observou que se estava incorrendo no erro

chamado 'falácia naturalista': o conceito de bem estava sendo extraído de uma qualidade

natural. Em outras palavras, se podemos afirmar que 'o prazer é bom', 'a inteligência é boa'

isto não significa que tenhamos encontrado uma definição para 'bem'.  Se não se pode

definir uma coisa sem enumerar suas partes, então 'bem', para os analíticos, é indefinível.

Um dos alvos dos filósofos analíticos foi o utilitarismo e seu princípio ético de buscar o

bem da maioria, que é identificado com a felicidade. Se todos desejam a felicidade daí não

se pode extrair que a felicidade seja um valor (um dever-ser), pois daquilo que é não se

pode extrair o que deve ser.

Com  os  trabalhos  analíticos  de  filósofos  como  Wittgenstein  (1889-1951)  e as

162 CAMPS, Victoria. Breve História de la Ética, p. 309.
163 Idem, ibidem, p. 307.
164 De importância capital para o desenvolvimento da Teoria Pura de Hans Kelsen que retirou do Círculo de

Viena “a noção de que a verdade somente se alcança empiricamente ou logicamente, afastando qualquer
metafísica  (FREITAS,  Hudson Couto  Ferreira  de.  Teoria(s)  do  Direito:  do  Jusnaturalismo ao  Pós-
Positivismo, p. 90).

165 CAMPS, Victoria. Breve História de la Ética, p. 312.
166 Idem ibidem, p. 313.
167 Idem ibidem.
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contundentes críticas da Escola de Frankfurt, questões éticas – que são então equiparadas a

questões estéticas168 – acabam afastadas do campo da filosofia por ausência de conteúdo

racional.

Na década de 50 do século passado as perspectivas da ética eram de ausência de

perspectiva, o que se tinha por mais ou menos certo era que

decisões éticas são difíceis e o sujeito se move entre dúvidas, pelo que
não podem ser nunca o resultado de uma espécie de inferência de tipo
cartesiano que deduz umas proposições a partir de princípios evidentes.
Se os princípios morais pretendem regular a conduta sobre a qual alguém
duvida, estes princípios nunca serão autoevidentes. De onde se infere,
pois, a decisão de um sujeito que diz «devo fazer isto»? Não pode derivar
da percepção de um estado de coisas empírico porque isto seria cair na
temida falácia naturalista. Como tomamos, pois, decisões éticas?169

Um livro sobre filosofia moral publicado na França e na Espanha no início da década

de 50 [1954 e 1956, respectivamente] relatava assim seu próprio tempo:

Antes  de  abordar  as  diferentes  concepções  do  bem,  se  coloca  uma
questão preliminar: se pode dar uma fórmula do bem e existe obrigação
de procurá-la? Tem havido em todo tempo filósofos que o hão negado e
em  certas  épocas  essas  filosofias  cobram  uma  importância  mais
considerável.  Tal  foi  o  caso dos céticos na antiguidade grega e tal  é,
sobretudo, o caso do nosso tempo170.

 
Até o início dos anos 70 do século XX, os estudos de filosofia moral permaneceram

sob o impacto da ética analítica e de seus desdobramentos. Foi muito comum a postura de

cientistas – mesmo cientistas sociais – que se pretendiam isentos de valores, dentro de um

espírito [ainda] positivista que não se interessava por questões axiológicas ou mesmo que

seguia lhes negando qualquer conteúdo racional.

Apesar das questões colocadas durante e após Segunda Guerra, a grande recuperação

da força dos estudos éticos vai surgir apenas a partir da publicação obra de John Rawls

(1921-2002), de extremo interesse para o direito. Professor da Universidade de Havard,

Rawls  transita  pelo  mundo anglo-saxão  onde  as  teses  utilitaristas  seguiram até  muito

tardiamente no século XX dominando a discussão ética171, teses que este professor julgou

injustas notadamente por sacrificarem a liberdade individual em nome da felicidade da

maioria. Como estratégia para estabelecer princípios justos, Rawls, em linhas gerais, criou

168 CAMPS, Victoria. Breve História de la Ética, p. 320.
169 Idem ibidem, p. 327.
170 LECLERQ, Jacques. Las Grandes Líneas de la Filosofia Moral, p. 61.
171 CAMPS, Victoria. Breve História de la Ética, p. 334.
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uma sociedade imaginária igualitária – que muito se aproxima da antiga ideia de estado de

natureza – onde todos estariam em situação de igualdade e de onde se poderia extrair um

pacto fundador – um contrato social172 – amplamente apoiado na razão. Os pactuantes,

encobertos  por  um  véu  que  os  impediria  de  saber  que  lugares  ocupariam na  futura

sociedade, tenderiam – assim se imaginou – a criar regras que estabeleceriam critérios

racionais de justiça que tornaria toda a sociedade mais justa e igualitária.

Logo chegaram outras teorias e críticas muito contundentes, como as do neoliberal

Robert Nozik (1938-2002), apostando no Estado mínimo como critério eticidade e justiça,

já  que  para  ele  não  cabe  ao  Estado  distribuir  riquezas  e  os  seres  humanos,  sendo

naturalmente  diferentes  em  inteligência,  temperamento  e  aspirações,  não  devem  ser

coagidos a doar parte de suas riquezas legalmente produzidas. As escolhas pessoais de

como gastar ou guardar recursos geram efeitos diferentes ao longo da vida e um Estado

ético seria aquele que garantisse o direito à integridade física e à propriedade privada, nada

mais.

Outra crítica importante veio dos chamados comunitaristas, para os quais o intento

rawlsoniano de uma ética universal, de fundo kantiano, não passa de uma quimérica ficção

ocidental que conduz exatamente ao avesso do que persegue: a sociedades injustas, já que

os interesses humanos não são plenamente conciliáveis. Ademais, o pensamento de Rawls

foi submetido a uma série de confrontações com aspectos pouco ou não abordados em sua

obra, tais como a efetiva existência de sociedades não liberais que não são tidas ou não são

percebidas como injustas ou mesmo a dura crítica de filósofas feministas de pouco ter se

importado com a situação de desigualdade e dominação específica das mulheres.

Na  Europa  continental  os  estudos  éticos  recuperam  seu  vigor  também com  a

chamada  Ética  da  Comunicação  que  surge  dos  trabalhos  de  vários  filósofos,  mas

essencialmente do esforço de Karl-Otto Apel (nascido em 1922) e Habermas (nascido em

1929) que pensam a ética a partir da linguagem e da hermenêutica que surge da pluralidade

de falantes, evitando-se o «pensar sozinho», o solipsismo kantiano, que teria conduzido a

um “idealismo muito distanciado da prática”173. Esforços seriam feitos para recuperar a

ética como racionalidade a partir da transcendentalidade, tendo-se muito fresco ainda na

172 “Diferente das teorias do contrato social de Hobbes e de Rousseau, que partem da hipótese de que o
homem é egoísta ou bom por natureza, Rawls postula que o agente moral é por sua vez «racional» e
«razoável»”. (CAMPS, Victoria. Breve História de la Ética, p. 338)

173 CAMPS, Victoria. Breve História de la Ética, p. 357.
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mente a dura experiência do nacional socialismo alemão e da doutrina positivista que regia

o mundo das ciências. Para a Escola Comunicacional, que deve muito a correções feitas

por Wittgeinstein em sua própria tese – onde passou aceitar que a forma lógica não é

imprescindível  para  que  haja  comunicação174 –,  a  linguagem,  muito  distante  da  mera

descrição de fatos, constrói realidades também éticas a partir de seus jogos. Os falantes

“põe nomes nas coisas e as relacionam entre si,  mas também as valoram e utilizam a

linguagem para argumentar e discutir”175. O critério de unidade, necessário para evitar o

relativismo,  é  encontrado  na  dimensão  teleológica  da  fala  –  atributo  exclusivamente

humano –  que contém sempre um  télos,  uma finalidade.  A ética  comunicacional  não

prescinde, porém, do espaço idealizado onde habitariam falantes iguais em liberdade e

dignidade,  lembrando,  neste  aspecto,  o  espaço  hipotético  de  seres velados  de  Rawls.

Enfim, a ética comunicacional emancipa a subjetividade como critério moral unificador e

caminha no sentido da pragmática da linguagem, da ação social verbalizada que se dirige à

compreensão do outro que é reconhecido como igual – o que se explica em grande parte

pela formação sociológica dos filósofos da Escola de Frankfurt,  dos quais Habermas é

herdeiro bem direto.

Em comum, as éticas de Rawls e Habermas tem o fato de participarem da reflexão

transcendental e de terem como ponto de partida um mundo ficcional idealizado. Tem sido

chamadas  de  éticas  procedimentais  porque  preveem  procedimentos  prévios  para

justificação e validação de decisões políticas, e também de normas e leis. Rawls é, no

entanto, politicamente muito mais liberal que Habermas, que se inclina ao republicanismo

e inclui fortemente a participação dos cidadãos e fundamentação de um Estado ético a

partir do diálogo. 

No campo dos estudos éticos, o século XXI começa, talvez, ainda com predomínio

do  pragmatismo norte-americano  e  sua  profunda  descrença  em padrões  metafísicos  e

verdades  ficcionais  fundadoras,  afastando  a  antiga  ideia  de  verdade  como  uma

correspondência  entre  a  linguagem e os  fatos.  A ética  pragmática  não busca critérios

absolutos e coisas últimas e não crê em verdades universais, mas apenas em verdades

funcionais,  ou  seja,  que  na  prática  funcionam176:  todas  as  crenças  são  igualmente

válidas e não existe uma teoria  filosófica melhor  que outra e  todas são igualmente

174 CAMPS, Victoria. Breve História de la Ética, p. 358.
175 Idem ibidem, p. 358.
176 Idem, ibidem, p. 371.
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dispensáveis.  O  pragmatismo,  no  entanto,  possui  um  conteúdo  moral  ao  ter  como

objetivo “tornar as pessoas mais tolerantes e mais liberais”177. 

Contra  a  ideia  de  uma  ética  universal  e  combatendo  a  fragmentação  e  a

descrença «éticas», ganhou forças renovadas neste início de século o comunitarismo.

Em suas  origens  aristotélico-tomistas,  é  muito  ligado  à  intelectualidade católica  de

Alasdair MacIntyre – que chega a propor, como único remédio à era de barbárie que,

segundo ele, se aproxima, a entrega a uma vida com molduras beneditinas178. Mas para

além destas incursões, os estudos comunitaristas vicejaram também no Canadá, com

Charles Taylor (nascido em 1931) e Will Kymlica (nascido em 1962), e nos Estados

Unidos com nomes como de Michael Walzer (nascido em 1935). A tônica na crítica à

ética liberal e seu marcado individualismo é lugar-comum dentre estes pensadores que

professam uma “ética enraizada na comunidade e nos bens que são considerados por

ela como básicos”179.  Um dos problemas centrais do comunitarismo, no entanto, é o

aprisionamento do ser humano a uma renúncia a universalidades – tais como direitos

universais – e a marcada perda de autonomia do indivíduo, conquistada a duras penas

ao longo das eras. 

 A restauração de ideais republicanos algo renascentistas tem suscitado interesse

no campo da ética. Fala-se em virtudes republicanas com cidadãos comprometidos com

o bem público,  com cidadãos  que valorizam e exercem sua cidadania.  À liberdade

negativa liberal, aquela conquistada com a ausência de intervenção do Estado, opõe-se

a liberdade positiva dos republicanos, que advogam o fortalecimento da compreensão

de que só se é livre participando politicamente. Assim, a participação política seria o

caminho para realização plena do ser humano em sociedade.

A ideia de uma ética universal,  aos moldes platônicos ou kantianos de modo

nenhum está superada, mas seque sendo duramente contestada. De todo modo, hoje

ainda se pode dizer que subsistem três formas principais de fazer filosofia moral – a

partir  das  virtudes,  de  fundamento  grego  e,  em  certa  medida,  recuperadas  pelo

cristianismo; a  partir dos princípios, baseada no dever de fundo transcendental ou  a

partir  das  consequências,  esta  última  ligada  ao  utilitarismo,  mais  empírica e  mais

177 CAMPS, Victoria. Breve História de la Ética, p. 378.
178 Idem ibidem, p. 373.
179 Idem ibidem, p. 385.
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prática180. 

Porém, grandes questões persistem em algo que talvez ainda se possa chamar de

«questão da ética»: como é possível basear alguma verdade na ética se considerarmos

que a ética não é uma verdade, mas sim um hábito que molda o pensamento? existirá

ou não um mínimo ético universal que une a todos os seres humanos? como agir ou

aceitar  determinações  alheias  quando  se  constata  que  hoje  cada  vez  mais  estamos

lidando com 'éticas emotivistas', onde “um aceita como bom ou justo o que sente que é

bom ou justo. [Onde] não há maneira de fundamentar que uma concepção de bem ou de

justiça vale  mais que outra”181? Em assim sendo,  não estaremos mais  no campo da

ética, mas sim passando, outra vez, desta para a estética?

  
1.1 – Ética e Moral

É necessário, ainda, mencionar um ponto importante, que é o uso da palavra 'moral'

como sinônimo de ética. O termo moral é uma tradução latina para ethos utilizada desde

Roma. Já a palavra ética teve a origem de seu uso moderno pela via da versão direta desta

palavra do grego feita pelo já mencionado Guilherme de Moerbecke no século XIII e que

foi  utilizada por Tomás de Aquino, adentrando assim o vocabulário político e jurídico

moderno.  Realmente os vocábulos moral e ética se aproximam em conteúdo semântico e

aparecem muitas vezes como termos plenamente intercambiáveis. Ocorre que, em certa

medida, eles são sinônimos e, em certa medida, não. Do ponto de vista da filosofia atual,

hoje  se  reserva o  termo  'ética'  para  a  reflexão  filosófica  sobre  a  moral182.  Em outras

palavras, a 'moral' é o objeto de estudo da ética183. Tomando como exemplo a obra de

Homero, temos ali um mundo onde já se vê um “ethos”, no sentido de uma maneira de ser,

um  modo  de  'dever  se  comportar',  mas  não  há  ali  nenhuma  reflexão  sobre  estes

comportamentos. Deste modo, em sentido moderno, não há 'ética' nos escritos de Homero

[o  mesmo  pode  se  dizer  de  Hesíodo],  pois  não  há  ali  nenhuma  reflexão  sobre  os
180 CAMPS, Victoria. Breve História de la Ética, pp. 393-394.
181 Idem, ibidem, p. 375.
182 Idem, ibidem, p. 10.
183 “O que os filósofos fazem quando se perguntam por problemas relativos ao bem, ao dever, a virtude ou ao

vício é ética, e não moral, ainda que a maioria dos textos filosóficos não se atinem desta diferença e
utilizem «ética» e «moral» com o mesmo sentido” (In, CAMPS, Victoria. Breve Historia de la Ética, p.
10).
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comportamentos que narra184. 

Assim, 

de  Homero  a  Ésquilo,  e,  por  fim,  a  Aristóteles,  há,  pois, um longo
caminho,  em  que  o  êthos e  o  éthos,  independentemente  da  grafia,
incorporam vários significados. A exemplo de Homero, também Sófocles
(496-405 a.C.), grafou o êthos com eta, a fim de expressar tanto um modo
de ser  (nos termos de  o que é)  quanto uma  natureza específica.  Em
ambos os casos, nele o  êthos designa igualmente uma condição ou um
conjunto  de  características  em dependência do qual  se  desprende um
modo de portar-se quer  dado por  natureza  (ou espontaneamente,  sem
empenho  ou  sem esforço),  quer  derivado  da  noese,  de  um empenho
organizado do dizer e pensar185. 186

Por volta dos séculos XIV e XV, talvez pela convivência de antigos textos latinos –

como a obra de Cícero, por exemplo – com as novas traduções feitas diretamente de textos

gregos e, ainda, por tentativas de retomar a tradição latinista feitas por Leonardo Bruni

(1370-1444),  que buscava  restaurar  o  uso  de  traduções  latinas  para  certas  palavras  e

expressões já consolidadas desde Roma republicana, os termos moral e ética vão muitas

vezes aparecer com sentido idêntico por conta do atrito entre traduções e versões antigas e

modernas.

Não se pode perder de vista que o tradutor mais influente na Modernidade europeia –

o mencionado Moerbecke – não se utilizou da palavra latina  moral para traduzir ética –

assim como não se utilizou da palavra latina  civitas para traduzir  polis – mas apenas

transliterou o termo original187, sinalizando assim que entendia não haver na língua latina

uma palavra que abrangesse o significado ou a dimensão do éthos/êthos grego que ele

desejava expressar. 

184 CAMPS, Victoria. Breve História de la Ética, p. 17.
185 SPINELLI, Miguel. Sobre as Diferenças entre Éthos com Epsílon e Êthos com Eta, p. 9. 
186 Uma noção que aparece em Sófocles, no Ajax, pode nos dar uma visão interessante da ideia de êthos com

Eta. Na cena Tecmessa (escrava e amante de Ajax), fala: " 'Por Deus (suplica Tecmessa a Ajax), te deixe
cativar'; ao que Ajax responde: 'Estás louca! Tenho o meu modo de pensar, e queres agora me domesticar
com outro êthos' (Ajax, vv 593-595. cf. Sófocles, 1958). Sófocles, nesse passo, faz referência a um êthos
noético, a um modo de pensar, mais exatamente, a um domínio (organizado em termos de pensamento e
discurso) em dependência do qual um indivíduo vem a ser capaz de reger a sua vida sem se sujeitar a
qualquer outro governo (dos humanos ou dos deuses) que não o seu. Ainda nesse contexto, perante a
insistência de Tecmessa (que todo momento e por qualquer motivo propunha que Ajax recorresse ao
beneplácito dos deuses), irritado, Ajax responde: 'Tu me aborreces com os deuses. Não sabes que não lhes
devo mais nada?'. Espantada, Tecmessa se indigna: 'Não blasfeme nesse tom, oh! meu senhor. Eu me
estremeço';  ao que Ajax retruca:  'não vou me deixar cooptar,  ser governado pelos deuses feito  uma
criança' (Ájax. vv. 589-595; cf. Sófocles, 1958)” (in, SPINELLI, Miguel. Sobre as Diferenças entre Éthos
com Epsílon e Êthos com Eta, p. 11.

187 MARTINS, José Antônio. Sobre as Origens do Vocabulário Político Medieval. In, Trans/Form/Ação. Vol.
34, nº 3, pp. 51-68. 
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De todo modo,

a velha questão socrática sobre como devemos viver pode ser entendida
de dois modos: como a questão sobre quais são as normas de conduta
justas, isto é, sobre como devemos nos comportar em relação aos demais,
ou como a questão sobre o que é o bem, isto é, qual é a forma de vida boa
para o homem. Por convenção, podemos chamar  moral a todo saber ou
concepção  sobre  a  primeira  questão  e  ética aos  que  se  ocupam  da
segunda. Dito muito sumariamente: a moral trata do socialmente justo,
enquanto a ética trata da vida boa. Por conseguinte, uma ética pode conter
uma moral, mas não necessariamente188.

No presente trabalho em geral não utilizaremos a palavra ética com o sentido da

filosofia, mas com o sentido mais próximo de 'melhor modo de agir', todavia buscando

acompanhar as possíveis variações de seu significado, o que incluiu a possibilidade do uso

do termo moral  com esta mesma significação por  diversos autores,  o  que tentaremos,

sempre que necessário, identificar e sinalizar.

2 – Coisa Pública 

A percepção de que existe uma 'coisa pública' não é nova e parece se ligar à

ideia de pertencimento a uma comunidade determinada que conferiu [e confere ainda]

ao ser humano distinções para além da esfera individual e que traz em si uma noção de

que  há  'algo'  fora  do  âmbito  privado,  do  ambiente  da casa  e  de  seus  interesses

imediatos, que pode/deve ser coletivamente usufruído e que, ao mesmo tempo, deve ser

coletivamente suportado/defendido.

Saber o que é a «coisa pública» em seus exatos contornos não é tarefa simples

ou mesmo, talvez, tarefa possível. Uma primeira noção que vem da própria expressão

latina  res  publica indica  que  é  coisa  (res)  que  pertence  ao  povo,  coisa  de  todos.

Observa-se então que existe já na base, além de uma ampla e complexa noção de coisa,

um sentimento de pertencimento: isto é meu, isto é nosso, isto é de todos, é do povo.

Uma complicação que logo se estabelece é a fixação de quem são estes «todos» [todos

os seres humanos, apenas todos de um determinado Estado, isto é, um povo, todos de

uma determinada categoria, todos de um determinado gênero e etc]. Ademais, a noção

188 VILAR, Gerard. Marx y el Marxismo. In, Victoria Camps (Ed). Historia de la Ética. Vol. 2, p. 574.
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de coisa pública se mistura com muita facilidade à ideia de uma forma de estado que

teria surgido (ou sido teorizada a partir de um 'estado' pré-existente) para organizá-la

ou mesmo para protegê-la: de res publica – coisa pública em latim – surgiu república.

Muito importante nos parece ser fixar que a noção de coisa pública é histórica,  em

outras palavras, existe um momento em que ela surge apesar de não ser rara a sensação

de que coisa pública é uma categoria da natureza e não uma construção social. 

Questões sobre uma possível vida num 'estado de natureza', onde o ser humano

teria vivido antes da formação de qualquer comunidade e onde tudo pertencia a todos e

onde não fazia muito sentido a existência de 'coisa pública' ou 'coisa privada' [porque a

dicotomia em si  mesma não teria sentido neste  contexto],  fazem parte  de doutrinas

importantes sobre a origem da vida em sociedade. 

Um trecho de George Duby na abertura do segundo volume da História da Vida

Privada nos lembra que 

deve-se ficar surpreso de que um nó de significações apareça de tal
maneira organizado no seio da língua latina clássica, em torno de duas
palavras opostas,  publicus e  privatus? Na linguagem de Cícero,  por
exemplo, agir privatim (opondo-se esse advérbio a publice) é agir não
enquanto  magistratus, investido de um poder emanado do povo, mas
como simples particular, em outro território jurídico, e igualmente não
é agir fora, aos olhos de todos, no fórum, mas em seu domicílio, no
interior  de  sua  casa,  isoladamente,  separadamente.  Quanto  ao
substantivo privatum, designa os recursos próprios (novamente, a ideia
de  propriedade),  o  uso  próprio  e,  finalmente,  ainda,  o  em-casa (in
privato, ex privato: em ou fora da casa)189.

Parece  razoável  fixar  que  uma  noção  de  coisa  pública  teria  necessariamente

surgido antes de ou concomitante a qualquer sistema imaginado para protegê-la, assim

como parece que 'coisa pública' pressupõe também uma ideia prévia, ainda que possa

ser primária, de dicotomia entre privado e público ou, ao menos, entre o mundo do clã

familiar  e  seus  interesses  imediatos  e  o  mundo  comum,  «comunitário»,  e  seus

interesses gerais, sem perder de vista a dimensão mítica da existência, onde tudo o que

'era', via de regra, 'era' pela vontade dos deuses. Neste sentido é que se torna possível

estabelecer que uma noção de res publica existiu em sociedades muito antigas e mesmo

fora o mundo greco-romano190. O receio de ser acusado de anacronismo muitas vezes

189  DUBY, Georges. Abertura. In, História da Vida Privada, vol 2, p. 17.
190 No Egito antigo, o “soberano é o representante dos deuses sobre a terra, e é seu interlocutor direto e tem

por  missão  lhes satisfazer  e  garantir  através da  ação de seu governo  a ordem que eles querem ver
estabelecida,  ou  mais  exatamente,  que  querem ver  perdurar  eternamente  sobre  a  terra.  Esta  ordem
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desvia  o  olhar  deste  ponto  importante,  pois  é  certo que “para  definir  res  pubica é

totalmente  natural  que  um  estudioso  da  antiguidade  esteja  inclinado  a  se  voltar  a

Cícero, o De re publica constitui uma referência essencial a todo desenvolvimento da

matéria para as civilizações que precederam Roma”191.  

E  uma  destas  civilizações  é  de  extrema  importância: foi  da  polis grega  que

fluíram para o mundo Ocidental  as primeiras reflexões que ajudaram a construir  os

conceitos  de  res  publica/res  privata  –  coisa  pública/coisa  privada  –  que  vamos

encontrar  na  língua  latina  e  que  mais  tarde  vão  ajudar  a  formatar  os  conceitos

modernos de coisa pública [e também de coisa privada ou de direitos da mesma forma

adjetivados]. 

É a partir da cidade murada que o ser humano inventa e constrói para si e onde se

refugia da vastidão do mundo que parecem ter surgido as primeiras reflexões sobre o

viver público e também sobre as regras que regem ou que deveriam reger aquele espaço

comunitário,  um espaço recortado do 'grande mundo' da natureza e tornado coletivo

desta ou daquela 'coletividade'. Neste sentido é que se pode dizer que a coisa publica é

em primeira mão uma coisa privada de um determinado povo, pois parece que sempre

se excluiu da lista de seus beneficiários – mais do que da lista dos que podem sofrer

seus  malefícios  ou  suportar  seus  ônus  –  uma grande  parcela  dos  seres  humanos192.

Discursos  sobre  este  locus e  suas  leis  podem  ser  encontrados  desde  os  primeiros

registros  razoavelmente  inteligíveis  que  nos  chegaram  da  Grécia.  A  ideia  de

pertencimento  a  uma determinada  polis,  os  benefícios  e  malefícios  de  tal  situação,

remontam aos escritos de Platão, as elucubrações jurídicas de Antifonte193 ou mesmo aos

corresponde a um conceito complexo, que está no coração da ideologia faraônica, a  maât, que fixa o
padrão, o objetivo, mas também os limites do mandato confiado ao faraó. A maât é sinônimo de verdade e
justiça, ela assegura o equilíbrio do mundo organizado e criado, ela é também por definição um elemento
vital e também um alimento e uma fonte de subsistência para os deuses. O deus vive na  maât, mas o
soberano vive também”. Através da maât é assegurada a coesão do grupo, “o interesse comum, interesse
geral, é aquele dos deuses, do soberano e dos homens, confundindo sua causa e seu obejeto: se trata de
maât”.  RASCHLE,  Christian.  Personne et  res  publica:  l'exemple  de  l'Égypte  ancienne.  In,  Jacques
Bouineau. Personne et Res Publica, pp. 13-14.
Sobre a  maât ver também, conforme indica Raschle,  ASSMANN, Jan. Maât,  l'Egypte pharaonique et
l'idée de justice sociale. Paris: Julliard, 1989 e MENU, Bernadette. Maât: L'ordre juste du monde. Paris:
Editions Michalon, 2005.

191 RASCHLE, Christian. Opus cit.,p. 12.
192 Poderíamos incluir a hipótese de uma coisa pública própria de uma nação, ou seja, uma coisa pública sem

povo e sem território definido. Se avançarmos, poderíamos incluir investigações sobre a coisa publica de
toda humanidade ou além da humanidade, como algo que pertença a todos os seres [humanos ou não],
como são as substâncias fundamentais para a vida, como o ar e a água, que circulam perpetuamente.

193 Ver ANTIFONTE. Testemuhos, Fragmentos e Discursos. 
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lamentos de poetas como Alceu194 (c. de 620 a.C.).

A palavra república e o adjetivo republicano, derivados diretos da expressão  res

publica parecem ter sido versões latinas tardias de uma palavra grega: «politeia». Vejamos

que a conhecida obra de Platão “A República” se denominava “Politeia”, onde ele se refere

à cidade ideal como Kallipolis195 [Καλλίπολις, Kallipolis = bela cidade] lugar imaginário

onde a convivência obriga o ser humano a criar ou a reconhecer a existência de regras para

o jogo recíproco de poderes e deveres. Na polis grega – mas possivelmente também nas

comunidades etruscas ou nas romanas, de modo isolado, como invenções separadas196 –

teria surgido uma atividade que lhes era própria e singular: a política, compreendida como

um conjunto de técnicas formais e informais de condução do governo e de tomada de

decisões, incluindo ainda reflexões sobre a forma ideal, a função e o sentido da vida na

polis197.

O que os romanos chamaram de  res publica – literalmente 'coisa pública'  – não

correspondia exatamente ao que os gregos denominaram de politeia e que trazia em si, esta

última, um sentido de 'governo', de arte de governar. Curiosamente, a palavra grega que

mais se aproximava do conceito romano de 'res publica' era to koinon198 [Κοινόν, em geral

traduzido como 'comum', 'comunitário'], ou seja, da ideia de 'coisas e interesses comuns

dos  homens'  [homem  'mesmo',  cidadão  pertencente  ao  sexo  masculino,  ou  seja,  não

mulher, nem homem estrangeiro ou escravo] que habitavam aquele espaço. 

Assim, a tradução de Politeia como República e a influência do pensamento romano

– e das dimensões político-jurídicas alcançadas por aquele povo – fez esta última palavra

se aproximar mais da referência a um modo de governar ou mesmo de organizar o estado e

ocultar paulatinamente as ideias diretas de 'comum/comunitário' ou de um 'locus público

delimitado'  como  técnica  de  domínio  da  natureza  para  o  bem  daqueles  que  haviam

conseguido tal façanha199. 

É no século I  a.C.,  já  no fim do período chamado 'republicano',  que surgem as

importantes reflexões de Cícero.  Quando a República romana agonizava ele estudou e

194 “Não fazem a cidade / nem pedra nem madeira,/nem mesmo os que a constroem:/ mas onde os homens
saibam/ como viver seguros, /existirão muralhas e existirá a cidade”. Alceu, cidadão grego de Mitilene
[Lesbos, cerca de 620 a.C.] . In, ALCEU. In, Poesia Grega e Latina, pp. 54-55. 

195 GARNSEY, Peter. Thinking About Property, p. 6.
196 MACHADO, Heloísa Guaracy. Opus cit, p. 9.
197 Idem, ibidem.
198 Idem, ibidem, p. 10.
199 Idem, ibidem.
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estabeleceu seus fundamentos, “calçados, a exemplo das cidades gregas, no princípio do

'interesse comum', embora se distinguisse daqueles na execução prática do conceito”200.

Neste sentido, observamos que Cícero define  res publica como sinônimo de  res populi,

algo que em sua expressão literal nos remete a 'coisa pública/coisa do povo', fixando logo

em seguida o conceito de povo como “não sendo todos os homens de qualquer modo

congregados”  [non  omnis  hominum  coetus  quoquo  modo  congregatus201],  mas  sim  e

somente aqueles que estão  reunidos  com “fundamento na igualdade dos direitos  e  na

comunhão de interesses” [sed coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione

sociatus202].

Em Cícero aparece com bastante clareza o “modelo republicano clássico-romano”203,

mais voltado para interesses privados de uma determinada parcela da sociedade, noção que

hoje se aproximaria do conceito de interesse da classe dominante.  Ademais,  é curioso

observar que a palavra feminina latina 'publica' “traz o sentido original de meretriz, ou

seja, aquela que pertence a todos”204. Resta, talvez, comentar que as 'publicae' [protitutas]

em Roma não pertenciam exatamente a todos, senão a todos que pudessem pagar205.

No modelo original grego, noções/estesias que se aproximavam da ideia de 'interesse

comum' ou 'coisa comum' parecem ter se ligado com mais intensidade ao sentido de 'algo

que pertence a todos' do que no mundo romano, ainda que na reflexão grega também não

fossem pensadas em termos de uma totalidade absoluta – já que ali também eram excluídas

mulheres, escravos e estrangeiros – , mas porque não se limitavam tão estreitamente aos

interesses dos mais ricos e poderosos.

Traduzir  Politeia [Πολιτεία]  como  Republica  pode  ser  tomado  como  um  dado

importante, ademais quando sabemos que esta monumental utopia platônica, apropriada e

reescrita por Cícero – de resto um grande admirador de Platão, “cujos diálogos quis imitar,

sobretudo os dois maiores, escrevendo um De Republica e um De Legibus” 206 – acabaria

200 MACHADO, Heloísa Guaracy. Opus cit, p. 13.
201 CÍCERO. M. Tulli Ciceronis. De Republica, I, 39. http://www.thelatinlibrary.com/cicero/repub1.shtml
202 Idem, ibidem.
203 MACHADO, Heloisa Guaracy. Opus cit, p. 14.
204 Idem, ibidem, p. 14.
205 “Escravas ou libertas, são procuradas pelos romanos ricos, pelos estrangeiros, por todos os que têm os

recursos necessários para alugá-las por um período mais ou menos longo. De fato, trata-se do mesmo
sistema já praticado pelos gregos. Os romanos – que são, antes de mais nada, juristas – acrescentaram
garantias  que  acompanham qualquer  contrato  de  locação”  (SALLES,  Catherine.  Nos Submundos da
Antiguidade, pp. 184-185).

206 PEREIRA, Maria Helena da Rocha. Introdução. In, A República. Platão, p. LI.
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por sustentar no mundo real o principado de Augusto, ao qual teria servido de inspiração e

modelo207. Um caso em que uma forma utópica se aproximou vertiginosamente da história

política real208. Em verdade, a vida comunitária – a Comunidade – pensada por Platão para

sua 'belacidade', se aproximou muito mais de uma teocracia209 do que de uma república, no

sentido que a concebemos hoje.

A recepção dos ideais platônicos em Roma não trouxe a construção de uma vida

'mais comunitária', mas antes serviu de justificativa para estruturação de uma certa ideia de

poder absoluto. 

A ideia de res publica construída em Roma210 se imiscui na ideia de res privada e,

ainda, na delicada questão do direito de propriedade211. O direito romano distinguia a 'coisa

pública' pela visão da 'coisa privada', apesar de não ter construído um conceito de direito

de propriedade212. 

Vejamos, ademais, que nem os gregos e 

tampouco o latino das origens conhecia uma palavra que indicasse um
conceito de propriedade assimilável ao moderno. Direitos subjetivos aos
quais  atribuímos  hoje  o  nome  de  propriedade,  como,  por  exemplo,
direitos sobre plantações ou sobre imóveis, não o foram como tal para os
romanos.  A tentativa  de  definir  o  conceito  de  propriedade é  obra  da
reflexão  jurídica  posterior;  nas  fontes  romanas,  não  há  traço  disso.
Algumas definições que, no passado, foram consideradas expressões do
pensamento latino, na realidade, se revelaram fruto da vivaz fantasia dos
comentaristas  do  Corpus  iuris.  A  dogmática  moderna  definiu  a
propriedade privada como faculdade incondicionada de dispor e gozar da
coisa; no entanto, tal matéria não se concilia, em nada, com o conceito de
pertencimento que se tinha em Roma. No começo, eram utilizados os
adjetivos meum,  tuum,  proprius, etc.; da mesma forma, utilizava-se uma
outra fórmula construída com o verbo esse acompanhado dos pronomes

207 PEREIRA, Maria Helena da Rocha. Opus cit, p. LI.
208 MEYER, Eduard  e FRIEDLÄNDER, Paul. Plato, vol. 3, New. York, 1969, p. 140, citados por Maria

Helena da Rocha Pereira. Introdução. In, A República. Platão, p. LI.
209 Ernest Barker no seu clássico estudo sobre teoria política grega identificou o estado platônico com uma

teocracia (BARKER, Ernest. Teoria Política Grega, pp. 290 e 329 e Greek Political Theory: Plato and
His Predecessors., pp. 352 e 409 ). 

210 BOUINEAU, Jacques.  Autour de la Notion de Res Publica. In, Historia et ius [www.historiaetius.eu].
Num. 5 (giugno 2014). Paper 1 [13 páginas].

211 “O campo de execício da propriedade como direito exclusivo da propriedade ligado à cidadania romana é
limitado a algumas  dezenas ou  centenas de  milhares  de  cidadãos de pleno direito.  Todas as  outras
populações, na Itália e nas províncias, são regradas de outra forma. Uma das originalidades de Roma em
matéria fundiária é propor dois conceitos articulados, mas não redutíveis um ao outro, o  dominium do
povo romano, e o ager publicus. Eles são um dos nós mais difíceis das questões jurídicas e históricas, e
sempre  em debate.”  (Cf,  CHOUQUER, Gérard.  Etude juridique et  historique du dominium e  de  la
propriété foncière dans le monde romain – 1er s. av-1er s. ap-J.C., p. 4).

212 PELLERINO,  Giovanni.  Evolução do  conceito  de  propriedade: da “Função  Social”  à  “Função
Estrutural”. In, Veredas do Direito. Volume 2. Número 3, pp. 37-38.
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mihi,  tibi, etc.. Mais tarde, a partir da idade republicana, palavras como
habere, possidere, uti frui, foram utilizadas para indicar, com referência a
posses fundiárias,  o  conteúdo  do direito,  não trazendo,  no  entanto,  o
significado  geral  e  abstrato  de  pertencimento  proprietário.  O  termo
possidere, em particular, assumiu um valor semântico preciso em relação
ao senhorio constituído a favor de indivíduos sobre o ager publicus. Só
depois, tal vocábulo foi utilizado para descrever o poder material sobre as
coisas, distinto do direito de propriedade213. 

Mas a questão é disputada e não há, ainda, consenso. Enquanto para uns os romanos

desconheceram o conceito de direito de propriedade,  para outros,  documentos como a

Tábua do  Vale Polcevera, datada de 115 a.C, deixam claro que os romanos conheceram

sim uma ideia clara  de direito  de propriedade,  ainda que não nos tenham legado um

conceito214.  Alega-se que o fato de não se localizar  uma palavra  que seja  sensível  ao

homem moderno quanto ao que diz respeito ao direito de propriedade não pode significar

que não existisse tal direito: a própria palavra direito – ou right,  droit ou outra qualquer

expressão moderna – também não preenche completamente o sendo romano do  jus215 e

ninguém pensa facilmente em dizer que em Roma não se construiu um conceito de direito.

A questão sobre se e como a propriedade privada – especialmente a propriedade da

terra  –  entra  em  enfrentamento  com  a  noção  de  'coisa  pública'  parece  ser  um  dado

importante. Já se comentou, linhas atrás, que em muitas utopias e narrativas de mundos

ideais é clara a tendência a ver a aurora da humanidade como uma Era Dourada onde tudo

era 'coisa pública'216. Este é um dado curioso e muito persistente que pode observado, por

exemplo, em Hesíodo, no seu Trabalho e os Dias217 [Grécia, c. séc. VIII-VII a.C.],  em
213 PELLERINO, Giovanni. Opus cit.,pp. 37-38.
214 Em uma disputa entre a cidade de Genova e uma de suas comunidades dependentes, revelada pela Tábua

do Vale Polcevera descoberta em 1506, aparece a distinção entre território privado (ager privatus), que
podia ser vendido e legado aos herdeiros, e território público (ager publicus), que somente podia ser
usado e pelo qual se deveria pagar um aluguel. (Ver, GARNSEY, Peter. Thinking About Property, p. 194).

215 “Juristas romanos, já foi dito, não tinham o conceito de direito de propriedade, ou de direitos subjetivos
de um modo geral, porque eles estavam preocupados não com direitos, mas com ações. Seu interesse
estava focado em um sistema de remédios, principalmente ações jurídicas, que estavam disponíveis para
o cidadão romano. Fundamental para este argumento é a afirmação é que não existe palavra latina para
direito. A candidata mais óbvia, jus, já dissemos, não preenche esta função” (GARNSEY, Peter. Opus cit.,
p. 180).

216 Por outro lado, a ideia de que o aparecimento da propriedade privada representaria o abandono de
formas  primitivas  de  vida  também deu  a  tônica  de  umas  tantas  outras  ideias  sobre  a  vida  em
sociedade. (GARNSEY, Peter. Opus cit., p. 136).

217 A primeira das raças humanas teria sido uma raça de ouro: “Eles existiram no tempo de Crono, quando
este reinava no céu; como deuses viviam, o coração sem cuidados, sem contato com sofrimento e miséria.
Em nada a débil velhice estava presente, mas, sempre iguais quanto aos pés e às mãos, alegravam-se em
festins, fora de todos os males, e morriam como que vencidos pelo sono. Tudo o que é bom possuíam: a
terra  fecunda  produzia  seu  fruto  espontaneamente,  muito  e  de  bom  grado.  Eles,  voluntária  e
tranquilamente repartiam os trabalhos, tendo bens abundantes.” (In, Hesíodo.  Os Trabalhos e os Dias,
110-115, p. 73.
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Virgílio (séc. I a.C.), no seu Geórgicas218 ou na Utopia de Thomas Morus (1477–1535),

para citar apenas algumas. O decaimento da raça humana já foi inúmeras vezes associado

ao retraimento da coisa pública em favor da coisa privada. Um 'comunitarismo' fundador

aparece, não raro, como responsável por um estado de felicidade primordial. A obra de

Platão, a República, foi tida por muito tempo como responsável pela defesa irrestrita desta

idealização. Porém, hoje se sabe que o que Platão defendia ali era somente que os líderes e

os guardiões da cidade não pudessem ter propriedade, esta proibição não valia para toda a

população219. A confusão, que se estendeu por milênios, teria sido iniciada por ninguém

menos que Aristóteles220. 

Com o retraimento do mundo romano no Ocidente a ideia ou o sentimento de coisa

pública e privada muda sensivelmente. Muitos afirmam que a noção de coisa pública teria

desaparecido durante o medievo e cedido lugar a um patrimonialismo221. Mas pensamos

que a questão é bastante complexa e multifacetada e que, ademais, há a grande influência

do pensamento católico, pois os povos bárbaros foram paulatinamente cristianizados222. 

Vejamos que logo na aurora  de Idade Média,  São Bento (480-547)  se retira  do

mundo e cria o primeiro espaço cristão fechado sobre si mesmo – o Mosteiro de Monte

Cassino (529). Cerca de dez anos depois ele estabelece sua famosa Regra, datada de 540,

onde a propriedade privada foi considerada um vício a ser expelido da vida comunitária.

Não que o cristianismo primitivo condenasse a posse de bens materiais de forma absoluta,

até  mesmo porque  a  vedação  ao  roubo  contida  nos  dez  mandamentos  exigia  que  se

respeitasse este direito, porém, a influência do neoplatonismo dos primeiros tempos foi tão

marcante, que a soma deste fato ao abalo e posterior esfacelamento do direito romano

quando de seu contato com diversas outras culturas jurídicas veio a produzir uma forte
218 “Antes de Júpiter, cultivadores nenhuns trabalhavam os campos; teria sido mesmo um sacrilégio fazer

demarcações ou dividir o território por um limite: todas as colheitas eram em comum, e a terra produzia
tudo por ela mesma, com a máxima liberalidade, sem ser solicitada.” (In, Virgílio.  Geórgicas. Livro I,
125-129, p. 266)

219  GARNSEY, Peter. Opus cit., p. 8.
220  Idem, ibidem, p. 27.
221 J. Baschet, discípulo de Jacques Le Goff, referindo-se a pouca efetividade da administração medieval

germânica, pensa que ela resulta do patrimonialismo, ou seja, da confusão da “coisa pública com as
possessões privadas do soberano”. (Ver BASCHET, J. A Civilização Feudal. p. 49). 

222 Os visigodos, por exemplo, convertem-se ao catolicismo em 589 “e, a partir de então, os concílios passam
a ter grande importância na estrutura política do reino, porque, além dos assuntos eclesiásticos, discutia-
se nessas assembléias matéria de natureza administrativa, econômica e civil. Delas participavam os altos
dignatários  eclesiásticos,  representantes  das  sedes episcopais,  juntamente  com  o  monarca,  nobre  e
membros do palatinado, da corte visigótica. Nas reuniões deste órgão legislativo ditavam-se normas e
cânones, ocorrendo singular fusão entre o direito secular e o canônico, a qual iria servir de fonte ao futuro
Código Visigótico”. (Cf, AZEVEDO, Luiz Carlos. Introdução à História do Direito, p. 101)
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mutação na relação “coisa pública/coisa privada”. Um exemplo disto pode ser encontrado

no fato de que, de um modo geral,  os povos bárbaros não despojaram os romanos da

integralidade de seus domínios, não os tomaram simplesmente para si, mas tenderam a

redistribuí-los redimensionando as relações de poder223.

É também importante o fato de que a doutrina cristã que penetrou entre os povos

bárbaros, ao mesmo tempo em que vedava o roubo, incentivava o desprendimento e a

caridade, em outras palavras, ela garantia um direito a 'ter bens próprios' [certamente

diferente do que entendemos hoje por propriedade], mas via o apego a bens materiais

como uma ameaça à salvação da alma. Ademais,  por força das tradições dos povos

conquistadores em relação aos bens materiais, somadas ao cristianismo, fez operar, se

comparado a Roma, uma “inversão da centralidade da relação, que de indivíduo-coisa

passa para coisa-indivíduo”224, em outras palavras, o homem passa a pertencer à terra

muito mais do que a terra ao homem. Assim, o sentimento/ideia, a estesia enfim, de

'coisa pública' que vai surgir na Idade Média – considerando que existiu alguma – será

mais  fluída  e,  em  grande  medida,  menos  apegada  'a  este  mundo'  devido  à  forte

influência,  aquém e além dos  costumes bárbaros,  além do cristianismo,  também do

estoicismo e do neoplatonismo. Durante a maior parte do período medieval a percepção

de 'coisa de todos' não aparece simplesmente como 'coisa do povo', mas como algo que

naturalmente pertencia em primeiro lugar a Deus e em segundo lugar ao 'homem feito à

sua imagem e semelhança', como bens que permaneciam sob o comando de um senhor

que devia sempre obediência a outro senhor,  numa linha hierárquica que pendia de

Deus – assim, ao menos, se pretendia – de modo que a fruição e a defesa dos bens,

todos os bens, deveriam ser teleologicamente orientadas para a salvação da alma. 

Esta visão dos 'bens terreais'  pode ter conduzido a 'coisa de todos'  a se tornar

'coisa  eclesiástica'.  A  doutrina  jurídica  –  amplamente  dominada  pela  Igreja  –  se

estabeleceu no sentido de que os bens em sua totalidade pertenciam a Deus, mas que

Este permitia sua apropriação pelos homens. No curso da Idade Média,  enquanto se

223 No  Reino  da  Borgonha,  por  exemplo,  logo  após  a  conquista,  o  território  foi  repartido  entre  os
bárbaros e os romanos “de maneira que os borgonheses receberam a metade dos terrenos senhoriais e
das hortas,  dois  terços  das terras  de  cultivo  e  um terço  dos escravos.  As  florestas  restaram em
comum” (Cf,  SAVIGNY, F C Von. Histoire du Droit Romain au Moyen Age, p. 199). Já no Reino dos
Francos,  ao  que  se  sabe,  o  sistema  de  impostos  e  o  direito  agrário  romanos  não  teriam  sido
significativamente alterados (SAVIGNY, F C Von. Opus cit, p. 208).

224 PELLERINO,  Giovanni.  Evolução do  conceito  de  propriedade: da “Função  Social”  à  “Função
Estrutural. In, Veredas do Direito. Volume 2. Número 3, p. 39.
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pregava o desprendimento, o acúmulo de bens nas mãos da Igreja foi exemplar225. 

São famosos os embates dentro e fora do clero tendo como mote a questão do

domínio e uso dos bens na terra. Nos fins do século XIII e início do século XIV, mesmo

a  Ordem  de  São  Francisco,  conhecida  pela  veneração  da  pobreza,  dividiu-se  entre

'espirituais' e 'conventuais', isto é, entre os que pregavam o desprendimento absoluto

em relação  aos  bens  e  os  que  defendiam a  manutenção das  grandes  'propriedades'

acumuladas  pela  Ordem  ao  longo  dos  séculos.  Os  espirituais  foram  tomados  por

hereges e muitos deles condenados a morrer pelo fogo226.

 O embate entre o clero e as forças laicas pelas 'coisas' seria inevitável.  Com

ideias  como «common profit»227,  se  tornou legítimo aos  reis  –  assim pensavam os

regalistas – reivindicar e tomar os bens da Igreja para 'proveito público', pensamento

logicamente  descartado pelos  eclesiásticos.  O que já disse em relação à  história  da

França acaba por se revelar uma situação bastante geral do Ocidente europeu: 

a arte dos reis da França consistiu em fazer coincidir, por crescimento
progressivo  e  obstinado,  o  domínio  e  a  dependência  dos  feudos.
Afronta  mal  disfarçada  à  Igreja  que,  desde  o  momento  em que  se
tornara  uma  potência  territorial  e  que  a  Doação  de  Constantino
forneceu o argumento intelectual, jogava com as palavras: ela possuía
um domínio  (os  territórios  doados  por  Pepino  o  Breve)  e  direitos
feudais  que  colocavam  os  feudos  em  estado  de  dependência  (o
conjunto da cristandade).  Para Roma, o imperador reinava sobre «o
mundo conhecido», ao lado do qual se estabeleceram os bárbaros228.

A noção de  res  publica que  resulta  deste  embate de forças  no  final  da Idade

Média ajudará a sedimentar a concentração do poder real.  A 'coisa pública' se torna

gradativamente  coisa  do  príncipe  a  partir  dos  aportes  jurídicos  recuperados  da

antiguidade pela redescoberta do Corpus Juris de Justiniano e Teodora. 

Nos séculos finais da Idade Média, os juristas 

impressionados com a beleza estrutural do Direito Romano, por sua
precisão  de  conceitos  e  definições,  por  sua  consequência

225 Apenas no final da Idade Média o direito de propriedade será teorizado com as feições básicas que
encontramos hoje. E isto afeta a noção de coisa publica, que se aproxima da noção de 'propriedade
comunitária'. O grande teórico medieval da propriedade e de sua legitimidade foi Tomás de Aquino
que no século XIII, retomando Aristóteles, construiu [ou reconstruiu] a concepção de que no “dar a
cada um o  que  é  seu”  (AQUINO,  Tomás de.  Summa Theologica.  Livro  II.  Questão  66,  1-2)  se
encontra a essência da justiça. Para Aquino, a propriedade comunitária era ineficiente e promovia a
discórdia  entre os homens (AQUINO, Tomás de.  Idem, ibidem).  Assim,  o respeito  à propriedade
privada constituiu-se dentro da doutrina eclesiástica como um critério de justiça.

226 Cf FABEL, Nachman. Os Espirituais Franciscanos. São Paulo: Perspectiva, FAPESP, 1995.
227 BOUINEAU, Jacques. Autour de la Notion de Res Publica, p. 5.
228 Idem, ibidem.
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rigorosamente  lógica  aplicável  a  todos  os  casos  e  por  sua  rígida
formalidade, se imbuíram da maneira de pensar jurídica explicitada no
Código, passando a considerar como racional, justo e bom tudo o que
se adequava ao mesmo229.

E o Digesto trazia ideias claras sobre o exercício do poder e a necessidade de dar

liberdade ao soberano para dispor a lei e dispor da lei como desejasse – quod principi

placuit legis habet vigorem [o que dá prazer ao príncipe é lei que vigora]. Este tipo de

poder é uma construção jurídica.

Assim, no final da Idade Média

a realidade material consiste também na tomada de consciência de um
espaço  juridicamente  organizado.  A  partir  do  momento em  que
denuncia as exigências do patriciato urbano em matéria fiscal, Felipe
de Beaumanoir230 confia a guarda geral do reino ao rei em nome do
«proveito comum». O rei possui então a missão aristotélica de exercer
um governo  justo,  permitindo  a  todos  compreender  que,  como  em
Roma, o que o circunda lhe pertence, é uma res publica231.

O fato de que “o  Corpus Iuris  Civilis,  compilado por  ordem dos imperadores

bizantinos no século VI, não inclui uma definição de propriedade”232 deixou o campo

aberto à uma nova teorização jurídica. Fazer da res publica 'propriedade' – que neste

momento já existia como conceito jurídico233 – do príncipe foi  uma tônica usual  na

229 SOUZA, José Antônio de C. R. de. BARBOSA, João Morais. O reino de Deus e o reino dos Homens: as
relações entre os poderes espiritual e temporal na Baixa Idade Média (da Reforma Gregoriana a João
Quidort), p. 128.

230 Felipe de Beaumanoir (1250-1296), jurista francês contemporâneo de Tomás de Aquino e “o primeiro a
elaborar  uma  teoria  acerca  do  poder  legislativo  do  rei”  e  ajudar  a  “desvincular  ao  menos
teóricojuridicamente a França de uma subordinação ao Sacro Império Romano Germânico” (Cf, SOUZA,
José Antônio de C. R. de. BARBOSA, João Morais. Opus cit., p. 128). Nota da autora.

231 BOUINEAU, Jacques. Autour de la Notion de Res Publica, p. 5.
232 GARNSEY, Peter. Opus cit., p. 178.
233 A moderna noção jurídica de propriedade que perdura até os dias de hoje teria surgido não do direito

romano em si  mesmo, mas da doutrina tomista e da já mencionada querela medieval entre a ordem
franciscana e o papado. É “em pleno mundo medieval que aparece, na passagem entre os séculos XIII e
XIV, a primeira visão de um direito «individualista»,  precursor da tradição jurídica de nosso Código
Civil, ainda que a primeira conceitualização da propriedade comece como um «direito natural». Esta é a
ocasião de uma obscura querela teológica que opõe o papado à ordem de São Francisco.
Naquele  tempo,  os  franciscanos gozavam de um imenso prestígio.  Mas também de um formidável
patrimônio: igrejas, conventos, livros e obras de arte, terras cultivadas, domínios... O que não lhes caía
muito bem. São Francisco de Assis, o fundador da ordem, prescreveu a seus irmãos que fizessem voto da
mais extrema pobreza, a exemplo de Cristo e, com este fim, se livrassem de todas as posses temporais.
Como conciliar  este voto de pobreza apostólica com a detenção de tais bens? A solução astuciosa é
encontrada por uma bula do papa Nicolau III,  publicada em 1279 e intitulada Exiit:  as comunidade
franciscanas  são  ali  descritas  como  tendo  a  livre  disposição  destes  bens,  mas  é  o  Santo  que  tem
teoricamente a propriedade (o domínio). Os franciscanos reconhecem gozar do uso de fato, mas eles
negam que este uso seja a contrapartida do reconhecimento de qualquer lei ou direito temporal. Para eles,
a vida de santidade não pode ser senão uma vida fora do direito, que exclua o direito.
(...) omissão nossa
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formação do absolutismo monárquico. Neste momento a noção de coisa pública passa

de um dado empírico para uma noção jurídica e o rei passa a ser o símbolo da  res

publica, em outras palavras, o rei “encarna a res publica” 234. 

Em 1547, por ocasião da sagração de Henrique II na França, foi lançada a ideia

jurídica  de  que  o  rei  ao  receber  seu  anel  tradicional  estava  se  casando  com a  res

publica e o “reino constituía o dote do rei e, em virtude das regras da inalienabilidade

dotal do direito romano, o monarca não pode se desfazer de seu dote”235. Uma lei de

1566 fez do solo da França o assento da “nova res publica, una e indivisível”236. 

Nos  dois  séculos  que  se  seguiram  este  processo  de  'patrimonialização'  será

crescente237. O século XVIII europeu é o do auge da apropriação da res publica pelo rei

absoluto.  Mas não só, pois este é também o século onde a coisa pública somente é

levada adiante se e quando coincide com interesses particulares238.  A  res privata se

torna  modelo,  enriquecer  torna o  homem mais  nobre  do  que  o nascimento239.  Num

mundo ainda dividido em «castas legais» muito visíveis na pluralidade de estatutos

jurídicos  (privilégios  de  ordem  –  nobres,  eclesiásticos,  burgueses  –  ,  privilégios

territoriais – Estados, cidades, etc. – ou de corpo – corporações de ofício – ou, ainda, as

distinções de origem religiosa  – católicos, protestantes, judeus, muçulmanos, etc.) não

havia ainda a fixação de um 'mínimo público' que se colocasse acima de todos240. 

Então, meio século depois, chega a Avignon um novo papa, João XXII, jurista de formação tomista,
cercado  de  conselheiros  tomistas.  Para eles,  como  para São  Tomás,  nada indica que  a  ausência  de
propriedade seja a  virtude  suprema.  A moral  e  o  direito  são,  como para  os Romanos,  duas esferas
totalmente distintas. A propriedade faz parte da ordem natural das coisas, não porque, como se dirá mais
tarde, a propriedade é um atributo ligado à essência mesma do homem, mais porque a propriedade é o
regime que à experiência,  parece mais próprio à assegurar a realização do bem comum”. (LEPAGE,
Henri. Pourquoi la propriété, pp. 50-52) 
Esta  atitude  encontrará  resistências  dentro  da  ordem  franciscana,  que  terminará  com  a  conhecida
condenação dos opositores (os espirituais)  aos ditames papais e acabará por influir  enormemente na
conformação jurídica do moderno direito de propriedade.

234 BOUINEAU, Jacques. Personne et res publica dans les régimes absolus de l'Époque moderne en Europe.
In, Jacques Bouineau (dir). Personne et Res Publica, Vol. II, p. 35.

235 Idem, ibidem, Nota 77, p. 35.
236 Idem, ibidem, p. 35.
237 Sobre 'patrimonialização' é clássico o pensamento de Max Weber, porém “Weber não inventou o conceito

de patrimonialismo (Patrimonialismus), nem o de dominação patrimonial (Patrimonialherrschaft). Estes
são termos que, nos estados alemães do século XIX, faziam parte do vocabulário da reação política, dos
conservadores. (...omiss nossa). O uso que M. Weber faz do termo patrimonialismo e seus derivados
reflete, num primeiro momento, a ideia dos teóricos da política e historiadores do direito do século XIX.
Nesse sentido, a dominação patrimonial é uma descentralização da comunidade da oikos”. BRUHNS,
Hinnerk. O Conceito de Patrimonialismo e Suas Interpretações Contemporâneas. In, Revista de Estudos
Políticos, nº 4 – 2012/01, p. 65.

238 BOUINEAU, Jacques. Opus cit.,p. 48.
239 Idem, ibidem.
240 DEL FRATE, Paolo Alvazzi.  Personne et res publica en Italie à l'époque napoléonienne.  In, Jacques
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A segunda metade do século XVIII europeu produzirá uma série de críticas a este

modelo de  res publica como patrimônio do rei. É neste momento, por exemplo, que

Jean-Jacques Rousseau tece seu conceito de vontade geral lastrado na ideia de pessoa

coletiva:  “o patriotismo – submissão voluntária à vontade geral e participação nessa

vontade – passou a ser a mais elevada virtude e fonte de todas as outras”241. 

Efetivamente,  por  seu potencial  formativo e  pelo lugar  ocupado pelo autor  na

história do pensamento, é importantíssimo o tratamento que Rousseau dá a questão da

coisa  pública.  Para  ele  'esta  coisa'  somente  passa  a  existir  após  o  pacto  fundador

primordial: 

no estado de natureza, em que tudo é comum, nada devo àqueles a
quem nada prometi, e não reconheço como de outrem senão o que me
é  inútil.  O  mesmo  não  se  passa  no  estado  civil,  no  qual  todos  os
direitos são estabelecidos pela lei”242 (...omiss nossa) “chamo, pois,
República a todo Estado regido por leis, qualquer que seja a sua forma
de  administração,  porque só  então  o  interesse  público  governa  e  a
coisa pública significa algo243. 

Na passagem do século XIX para o século XX a ideia de 'coisa pública' vai ser

reeditada pelo chamado administrativismo francês e neste sentido são importantíssimos

pensamentos  como  os  de  Leon  Duguit  e  de  Maurice  Hauriou  que,  embora

profundamente  divergentes  em muitos  aspectos,  tecem ambos uma  ideia  de  Estado

centrado na coisa pública244. O Estado tende a ser agora percebido não como repositório

de poderes para autopreservação, mas antes como servidor, prestador de serviços. Embora

serviço público não se confunda com coisa pública, uma noção desta última está na base da

ideia  de  service  publique245. Neste  modelo,  a  gestão  da  res  publica se  sobrepõe  a

indagações sobre os fundamentos que levaram os seres humanos a estabelecer e regrar

o 'mundo das coisas comuns'. O estado existe para administrar a coisa pública e para

tanto dispõe de leis especiais que o protegem. 

Bouineau (dir.).Personne et res publica, pp. 85-86.
241 CREVELD, Martin Van. Ascensão e Declínio do Estado, p. 273.
242 ROUSSEAU. Jean-Jacques. O Contrato Social – Princípios do Direito Político, p. 46.
243 Idem, ibidem, p. 48.
244 “A ideia de coisa pública é o elemento primeiro de toda a demostração que corrobora sua (de Hauriou)

tendência a um realismo, a de fazer prevalecer a coisa ela mesma sobre sobre sua representação. Como
em Duguit, ela é a última palavra na definição de Estado”. TRIGEAUD, Jean-Marc. Théorie de L'État et
Realisme Sociologique dans le Pensée de Duguit et Hauriou. In, Simone Goyard-Fabre (org). L'État au
XXe Siècle: Regards sur la Pensée Juridique et Politique du Monde Occidental, pp. 30 e 34.

245 BROUX. Pierre-Olivier de.  Une brève histoire de la notion belge de «service public»: de la France à
l’Europe. In, Dirk Heirbaut; Xavier Rousseaux, Alain Wijffels. Histoire du Droit et de la Justice/Justitie -
en rechts - geschiedenis, p. 617. 
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Nas palavras de Hauriou, 

o  direito  público  é  aquele  que  ordena  a  coisa  pública em vista  da
liberdade  e  da  justiça  através  da  criação  de  instituições  e  da
personificação corporativa da instituição política.
Esta definição pode ser aproximada daquela que deram os jurisconsultos
romanos:  jus  publicum  est  quod  as  statum  rei  romanae  spectat;  se
substituirmos  rei  romanae por  rei  publicae,  os  romanos  terão  dito
literalmente que: “o direito público é aquele que tem por objeto o estado
da coisa pública”. Definição admirável na qual se coloca em primeiro
plano, não a pessoa jurídica do Estado, mas uma certa ordem de coisas
políticas, um certo estado de direito das instituições246. [grifos nossos]

A referência  a  Ulpiano  e  à  antiguidade  talvez  tenha  por  intenção  legitimar  a

definição que vincula o direito público à ordenação da coisa pública – referências a um

passado fundador idealizado não raro tem esta função. Um detalhe chama a atenção:

Hauriou vincula a coisa pública a uma “certa ordem de coisas políticas, um certo estado

de direito das instituições”247, mas não a define.

Curiosamente,  por  todo  o  século  XX  a  definição  de  'coisa  pública'  não  foi

clarificada.  Nenhuma  definição  será  estabelecida  e  aceita  como  definitiva,

permanecendo a expressão dentro de uma polissemia extrema: “ela pode ser a «coisa

pública» ou o «encargo público» ou ainda o Estado”248, mas não há efetivamente uma

definição, até hoje “cada autor tem a sua”249. Ademais, assim como já foi observado

para as Constituições  francesas250,  apesar  da centralidade  que a  noção efetivamente

tem,  nenhuma  das  Constituições  brasileiras  contém  a expressão.  Ainda  hoje,  se

perguntamos o que é a res publica a resposta vem de forma cambiante e, efetivamente,

“não evoca nada de preciso”251.

A noção de coisa pública não pode ser confundida com a noção de república (que

remete a uma forma de Estado) e não parece ser sinônimo de patrimônio público, nem

246 HAURIOU, Maurice. Principes de droit public, p. 6.
247 Idem, ibidem.
248 PAVIA, Marie-Luce.  Personne et res publica: l'exemple du droit  public actual.  In,  Jacques Bouineau

(dir.). Personne et res publica, vol. II, p. 195.
249 “De minha parte, me parece, e isto se extrai de diferentes leituras, que o conceito de res publica tem três

traços  característicos:  por  um lado,  existem questões relativas  a  interesses comuns  –  diferentes  dos
interesses  particulares  dos  indivíduos  –;  por  outro lado,  os  cidadãos  de  uma  cidade  participam
coletivamente da gestão daqueles interesses ou «afazeres do povo» [...] Enfim, importante é também que
esta coisa seja regida pelo direito, o que coloca em segundo plano a questão da forma de governo, ou
mesmo da Constituição”. PAVIA, Marie-Luce. Personne et res publica: l'exemple du droit public actual.
In, Jacques Bouineau (dir.).Personne et res publica, p. 195.

250 PAVIA, Marie-Luce. Opus cit., p. 194.
251 Idem, ibidem, p. 191.
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de interesse público – mas pode contê-los –, não deve se confundir com os poderes

criados para protegê-la, nem com a gestão desta mesma coisa. Não existe no estado de

natureza  se  consideramos  que  ela  pressupõe  a  existência  de  um  certo  grau  de

organização política, de um povo ou, ao menos, de uma nação. Pode incluir itens como

honra, religiosidade, rupturas e tradições imemoriais, mas não é igual a nada disto.

A não ser que consideremos a existência de uma ordem superior ou anterior de

caráter ontológico, parece que podemos buscar umaa noção no «motivo da cidade», em

outras palavras, é necessário saber o que cedemos para a construção da coisa pública e

com que finalidade fizemos isso.  Talvez  tenhamos chegado ao  ponto em que coisa

pública e bem público convergem para um mesmo 'lugar' igualmente público, pois a

noção  de   res  publica,  em  suas  fronteiras  externas,  se  aproxima  da  misteriosa

eudaimonia.  Parece  razoável  supor  que  a  coisa  pública  somente exista  e  mereça

proteção se realiza os seres humanos como seres humanos. A medida desta  res, coisa

pela qual seríamos capazes de abrir mão de nossa liberdade natural, parece se fundar no

direito à busca de uma 'vida melhor', uma 'vida boa', na busca da felicidade. 

3 – Bem Comum 

A noção de que o ser humano, por natureza, constrói aldeias, vilas e cidades para

viver na companhia de outros e que busca ali estabelecer governos e leis para promoção de

um 'bem', talvez seja a ideia mais antiga que nos chegou sobre a existência de uma noção

de que 'há algo' – talvez um estado de espírito, uma utilidade – a que podemos chamar de

'bem' – que de algum modo nos causa 'felicidade' - e que ultrapassa o 'bem' puramente

individual. 

Aristóteles  nos  fala  dele  no  livro  I  de  sua  Política252 [Πολιτικά  ]:  é  um 'bem

político', um bem acompanhado de um adjetivo que o vinculou à ideia de 'viver juntos na

cidade'. Este 'bem' aparece ampliado pela noção de que ele é realizável somente na polis e

252 “Vemos que toda cidade é uma espécie de comunidade, e toda comunidade se forma com vistas a algum
bem, pois todas as ações de todos os homens são praticadas com vistas ao que lhes parece um bem; se
todas as comunidades visam a algum bem, é evidente que a mais importante de todas e que inclui todas as
outras tem mais que todas este objetivo e visa ao mais importante de todos os bens; ela se chama cidade e
é a comunidade política.” [Aristóteles. Política. Livro I, 1252a].
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de que é, por natureza, próprio da polis, atingindo a todos os cidadãos.

As reflexões sobre este bem político – o bem viver na polis – que encontramos em

Aristóteles aparecem continuamente associadas e articuladas à questão da existência da

cidade grega como um local melhor – ou que deve ser melhor – do que a 'não-cidade'. 

Indagações sobre as leis  do bem viver  se imiscuem em outras sobre a própria

'natureza humana de viver', de querer viver entre seus semelhantes dentro de um recorte

feito  no mundo natural,  protegido muitas  vezes pela própria disposição das moradias,

outras  vezes  por  muralhas  e  acidentes  geográficos.  Para  Aristóteles,  “a  cidade é  uma

criação natural”253 e “o homem é por natureza um animal social”254. Ali se busca o 'bem',

mas este ainda não é o 'bem comum' tal como será teorizado mais tarde no final da Idade

Média, mas já traz em si a noção de um 'bem' humanamente realizável, distanciando-se da

noção  platônica  de  que  apenas  na  dimensão  divina  isto  seria  possível.  Não  se  fala

exatamente em 'bem comum' porque não se pensa em termos de um bem maior para todos

os seres humanos do que construir para si uma polis. Neste sentido se pode falar em 'bem

político', 'bem da cidade', mas não ainda em 'bem comum'. A justiça, neste contexto, é

percebida como o fundamento maior desta busca pelo sentido do 'bem viver' tipificado na

cidade-estado grega. Era o bem que se realizava no justo:

Aristóteles fala da justiça geral como 'uma virtude perfeita no sentido
mais forte': ela ' tende a produzir ou a conservar a felicidade (e aquilo que
a constitui) para a comunidade política'. Em alcançar a justiça total, 'toda
virtude se acha resumida'. O homem prudente, no qual a vida virtuosa é
ordenada  para  o  bem  da  cidade,  difere  do  homem  simplesmente
inteligente  (deinos),  que  pode ser  igualmente  hábil  em perseguir  fins
escrupulosos. A prudência (phronesis) implica uma percepção comum do
modelo ideal, uma 'busca comum daquilo que é justo' (sunesis), mesmo se
o ideal concreto da comunidade perfeita (koinonia teleios) se exprima na
felicidade (eudaimonia) de seus membros – de todos individualmente e
não só coletivamente considerados255.

Antes de Aristóteles, Tucídides (séc. V a.C.) talvez tenha sido o primeiro a tratar

a questão deste 'bem' de forma a estabelecer suas características mais objetivas.  Na

narrativa sobre a guerra do Peloponeso ele descreve os peloponésios e seus aliados

como bastante fortes, porém não organizados em pontos fundamentais, especialmente

253 Aristóteles. Política. Livro I, 1253a.
254 Idem, ibidem.
255 O'NEIL,  William O.  Remettre  sur  le  métier  le  bien commun.  In,  Projet  .  2001/4  (n°  268).  Éditeur:

C.E.R.A.S . Disponível em http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=PRO_268_0073.
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quando  se  tratava  de  questões  de  interesse  de  todos.  Tucídides  os  critica  por  não

possuírem uma assembleia  única  e  por  lutarem  cada  um por  seu  próprio  interesse,

dedicando pouco tempo ao exame de matérias de interesse comum256. 

Para este ateniense do século V a.C., as regras para alcance e manutenção do 'bem na

cidade'  –  que  já  aparece  como  sendo  a  própria  existência  da  cidade e  seu  não

aniquilamento  –  se  aproximam  mais  da  observação  de  leis  imutáveis,  ainda  que

imperfeitas, do que de leis mais perfeitas que podem, no entanto, a qualquer momento

sofrer revisões. Assim, em Tucídides, a questão do bem da polis ultrapassa, transcende, o

direito 'posto pelos homens', pertencendo a uma categoria que se aproxima de um 'direito

natural', parecendo se vincular ao que poderíamos hoje chamar de 'bom senso'257.

O senso grego, a estesia grega, que derivava em grande medida de sua filosofia e

de todas as sutilezas de seu pensamento258, foi em grande parte transferido para Roma,

mas não sem sofrer as conhecidas acomodações que sofrem os 'bens culturais' quando

são recepcionados em cultura diversa259. Com a noção grega de  bem da polis não foi

256 “Realmente, embora em uma só batalha os peloponésios e seus aliados possam ser bastante fortes para
fazer frente a todos os helenos, eles seriam incapazes de sustentar uma guerra contra uma organização
militar  tão diferente da sua,  entre outras razões por  não terem uma assembleia  única,  não podendo,
portanto, pôr em execução imediata qualquer medida de emergência; e como todos eles têm voto igual e
são de raças diferentes, cada um luta para dar prioridade a seu próprio interesse. Nestas circunstâncias
acontece frequentemente que nada se faz. De fato, dificilmente poderia ser de outra maneira, pois um
deles pode querer vingar-se do modo mais violento possível de um inimigo, e outro pode querer apenas
expor os seus bens ao menor dano possível. E quando após muitas delongas eles se reúnem, dedicam
somente uma pequena parte de seu tempo ao exame de qualquer matéria de interesse comum, e a maior
parte a seus interesses individuais. Cada um pensa que nenhum prejuízo advirá de sua negligência, mas
que  é  obrigação  dos  outros  ser  previdentes  em vez  dele;  como  todos  fazem o  mesmo  raciocínio,
inadvertidamente  o  bem  comum  é  sacrificado  por  todos”  (TUCÍDIDES.  História  da  Guerra  do
Peloponeso. Livro I – Edição UNB, p. 85).

257 “leis imperfeitas mas imutáveis tornam uma cidade mais forte que leis bem feitas mas sem autoridade; a
ignorância combinada com a modéstia é mais útil que a astúcia unida ao atrevimento; quase sempre as
cidades são melhor governadas pelos homens simples que  pelas inteligências  mais  sutis;  estas,  com
efeito, querem sempre mostrar que são mais sábias que as leis e dominar os debates, como se nunca mais
houvesse assuntos importantes a respeito dos quais pudessem exibir o seu talento, e com essa conduta
geralmente levam a sua cidade à ruína”. (TUCÍDIDES. História da Guerra do Peloponeso. Livro III –
Edição UNB, pp., 172-173).

258 “Os  gregos  eram sutis.  Adoravam recorrer  a  procedimentos  eruditos  para  obter  determinado  efeito
particular. Pelas medidas do Partenon, vemo-los capazes de fazer desigual o que deveria parecer igual. A
julgar  pelo  que  diz  M.  J.  Bousquet,  eram até  capazes  de  divertir-se  introduzindo  na  arquitetura  as
novidades eruditas da pesquisa matemática. Ora, no domínio literário, o ensinamento dos sofistas indica
que tinham uma consciência pelo menos igualmente aguçada dos meios à disposição deles. E é preciso
acrescentar que o próprio procedimento de aproximações e correspondências devia encontrar entre eles
ouvintes preparados e perspicazes – sem o que as paródias literárias, feitas às vezes de uma ou poucas
palavras,  não  poderiam ter  alcançado  o  sucesso  das  obras  de  Aristófanes  e  de  Platão”.(ROMILLY,
Jacqueline de. História e Razão em Tucídides, pp. 33-34).

259 LE GOFF, Jacques. Para um novo conceito de Idade Média, p. 359.
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diferente.

Em resumo, em sua origem, a ideia de bem não aparece dissociada da ideia de

bem da comunidade política.

Antes que Platão acentuasse com sua Ideia de Bem, a separação entre
o mundo real e os objetos ideais, os termos «bem», «bom» (agathón),
funcionaram em contextos reais. O «bem» se vivia. Não houve, como
é natural, um discurso sobre o agathón. O bem era algo que tinha a ver
com aquele comportamento do indivíduo, que integra a afirmação de
sua personalidade no grupo humano a que pertence. Por conseguinte,
«bem», «bom» significaram uma certa utilidade para este grupo. Os
feitos  dos  indivíduos  são  bens  porque  redundam  em  benefício
coletivo260. 

Com  o  surgimento  de  novas  e  maiores  estruturas  políticas,  como  os  reinos

helênicos,  deixou de haver  espaço para  deliberações e  êxitos  locais.  Não há o  que

decidir  sobre a melhor  forma de viver  na  polis [ou viver  a  polis]  quando nenhuma

decisão  local  vai  influir  no  destino  de  uma  comunidade  dependente  de  um  poder

externo e reduzida a impotência.  O bem do indivíduo crescentemente se afastou da

antiga ideia de bem da coletividade. Mais tarde, com a chegada da estrutura imperial

romana, este distanciamento ficará ainda maior.

Estudos sobre o 'bem comum' não raro 'pulam' o período romano, passando da

antiguidade  platônica  ou  aristotélica  diretamente  para  a  medievalidade  tomista.

Algumas vezes são admitidas incursões  ao helenismo já romanizado de um Políbio

(Séc. III-II a.C. ) ou Cícero261 (Séc. II-I a.C. ) já que, este último, na sua República, fala

em “interesse comum”262 e apresenta o jus “como o logos da república e fundamento de

sua virtude”263. Schiavone nos adverte de que “logos não é somente pensamento, sendo

que, como razão disciplinante,  tem suas vantagens em haver  se materializado como

ordem normativa e regra  social”264.  Mas a questão da 'ausência'  do período romano

permanece, só se tornando relativamente compreensível se lembrarmos que os romanos

não foram grandes inovadores em termos filosóficos e estes temas, apesar de afeitos a

uma sabedoria prática, se prendem inevitavelmente questões filosóficas pelas quais os

260 LLEDÓ, Emilio. Aristóteles y la Ética de la Polis. In Victoria Camps. Historia de la Ética, Livro I, p. 139.
261 Cícero influenciou imensamente o pensamento de Agostinho de Hipona [Santo Agostinho], que explicita

nas suas Confissões ter mudado completamente após ler Hortensio, de Cícero. (Ver, Agostinho de Hipona.
Confissões, III, 4,7).

262 CÍCERO. República, 1.25.39, apud SCHIAVONE, Aldo, La invención del derecho en Occidente, p. 151.
263 SCHIAVONE, Aldo. La invención del derecho en Occidente, p. 151.
264 Idem, ibidem.
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romanos não parecem ter se interessado em demasia. 

Em  face  da  filosofia  grega,  o  romano  apresentava  sua  sabedoria265,  mas  sem

enfrentamentos  diretos,  já  que  a  relação  entre  juristas  e  filósofos,  entre  direito  e

filosofia foi um “motivo, a bem da verdade, pouco amado pelos juristas romanos”266.

Para  um romano  o  seu  jus representava  a  emanação  maximizada  do  'bem da

cidade', o mundo de onde fluía e para onde devia regressar o cidadão, que o levava e o

trazia consigo, no sangue herdado de seus míticos e heroicos ancestrais. O maior de

seus  patrimônios  era  cidadania  romana  fundada  numa  investidura  concedida  pelos

deuses apaziguados nos ritos sacrificiais que estão na primitiva base mágica do direito

deste povo267 [e também do direito ocidental de um modo bastante geral]. 

Um ritualismo unívoco – em sua origem quiçá construído em torno de
uma prática sacrificial  primária e fundadora, dirigida por um grupo
restrito de sábios sacerdotes – direcionado a descarregar estas tensões
[do  mundo  como  local  terrível  e  de  terríveis  punições]  numa
religiosidade contratual, prescritiva e ordenadora, que fragmentava a
vida, para exorcizar seus perigos, em uma miríade de atos, onde, por
trás  de  cada  um,  se  ocultava  uma potência  sobrenatural  que  devia
tranquilizar-se  com  um  rito  adequado:  uma  ordem  rapidamente
deslocada do plano da relação com os deuses ao das relações entre os
homens268. 

Acreditava-se  que  no  seio  das  muralhas  da  civitas a  vida  se  fazia  mais  e

melhor269. O homem romano – não a mulher, nem o escravo – aprendia que era senhor

do mundo270 e que este status lhe era conferido e garantido pelo direito originalmente

concedido pela proteção dos deuses, em cujas regras residiam sua supremacia e sua

liberdade271.  Assim,  uma ideia que se aproxima da noção de 'bem comum' entre os

265 SCHIAVONE, Aldo. Opus cit.,p. 150.
266 Idem, ibidem.
267 Idem, ibidem, p. 127.
268 Idem, ibidem. 
269 Na  mítica  fundação  de  Roma  descrita  por  Virgílio  na Eneida,  Júpiter  promete  que  será  dado  aos

guerreiros de Enéias, dominadores de povos ferozes, “leis e cidades muradas”. Aparece, então, como
projeto divino a extração de alguns seres humanos do mundo da natureza e a promessa de uma vida –
necessariamente melhor – entre muros e sob a mão das leis. (VERGILIUS MARO, Publius.  Eneida.
Livro I, 257, pp. 15-16).

270 "Tu regere imperio populos, Romane, memento." (Virgílio, Eneida, Livro VI, 851).[“Lembra-te, ó romano,
de reger os povos sob o teu governo”].

271 Jhering fala deste sentimento de independência individual como fundamento primeiro do direito romano.
Para ele, em sua origem, o 'Estado' não domina o mundo privado, mas é o contrário que ocorre: é certo
“Segundo uma opinião acreditada e à primeira vista sedutora, o direito privado era nos tempos antigos
completamente  dependente  do  Estado  e  não  se  libertou  senão  pouco  à  pouco  desta  prisão.  As
considerações desenvolvidas acima nos conduzem a admitir precisamente o contrário, ou seja, a completa
independência, em sua origem, do direito privado face ao de Estado. A aparência de verdade que aquela
opinião tem, deriva do fato de que formas públicas revestem o direito privado da época mais antiga e
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romanos aparece sobretudo nas suas leis e na respectiva tradição jurisdicional que lhes

garantia o alcance e o significado.

A concepção da civitas, em suas bases herdada da Grécia antiga e de sua polis, como

um local  separado  e protegido  por  guardiões,  com leis  próprias  que ali  deveriam ser

observadas e que poderiam ser usufruídas por 'todos' os que fossem considerados seus

membros  efetivos,  seus  cidadãos,  é  recorrente  e  sempre acompanhada,  ainda que não

explicitamente, de uma ideia de 'bem comunal'272. Poder invocar a lei e a autoridade contra

seus semelhantes faz parte da ideia de bem viver num espaço fechado sobre si mesmo. Ao

imaginário  deste  locus –  humano  por  excelência  –  se  contrapõe  o  enigmático  e

desconhecido mundo da natureza, do estrangeiro.

O direito romano, na sua conhecida e profunda veia privatista [ou hoje vista como

tal273],  estabelecia  e  visava  estabelecer  regras  para  a  vida  em sociedade,  para  aquela

sociedade e 'neste mundo', ou seja, ele não se dirigia a nenhum lugar após a morte. Muito

do que hoje chamamos de 'direito privado' – o direito civil, via de regra – foi  para os

romanos uma forma de regulação do mundo público, da vida na cidade. As relações que

pertenciam exclusivamente ao mundo da casa eram afeitas à lógica ancestral deste mundo

doméstico e não eram reguladas por lei outra que não fosse a vontade do  paterfamilias

sustentada na vontade dos deuses. Em contrapartida, relações que interessavam à lógica

também deriva da ausência de oposição nas diversas partes do direito, sobre as quais já falamos em
diversas ocasiões. Porém, estas formas públicas provam precisamente que o Estado, como tal, não tem
nada a ver com o direito privado, pois elas foram empregadas precisamente para criar entre o Estado e o
direito privado uma relação que inicialmente não existia. A falta de oposição sobre a qual fizemos alusão,
não significa aqui que o Estado domina então o direito privado, mas sim que o direito privado domina o
Estado, quer dizer que o direito privado não foi construído a partir de princípios de direito público, mas
que o Estado se constituiu segundo princípios de direito privado. Seria contrário a toda história admitir
que o Estado criou o direito privado a partir de si próprio. O sentimento de independência individual é a
noção primeira e absoluta e não é senão após uma longa e penosa batalha que o princípio do Estado
triunfa.”  (In,  JHERING,  R.  Von.  L'Esprit  du  Droit  Romain  Dans  Les  Diverses  Phases  de  Son
Développement, Livre I, p. 220. Citado também, em outra tradução, por SALGADO, Gisele Mascarelli.
Direito Público e Direito Privado: Uma Eterna Discussão, s/p). 

272 Aparece já em Platão (República. Livro II, 369b-370a).
273 É famosa a divisão de Ulpiano recolhida e repetida no Digesto sob Justiniano: ius publicum est quod ad

statum rei romanae spectat. privatum quod ad singulorum utilitatem pertinet [direito público é aquele que
tem por fim a organização da república romana, direito privado é o que visa à utilidade dos particulares].
Porém, a distinção entre direito público e privado era singularmente diferente da que existe hoje. Em
verdade, “a noção de público e privado era conhecida dos romanos, mas em matéria de direito, de poder e
de  governo,  somente  a  oposição  entre  utilidade  pública  e  interesses  privados  era  frequentemente
invocada,  sem jamais  ter  sido,  porém, objeto  de desenvolvimentos  teóricos”.  In,  GIORDANENGO,
Gérard. De l'usage du droit privé et du droit public au Moyen Âge. Cahiers de Recherches Médiévales et
Humanistes [En ligne], 7/2000, p. 2.
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estruturante da civitas274, como o dote por exemplo, eram de interesse do ius publicum275. 

Em se tratando de bem comum, parece ser ainda pertinente lembramos que as normas

do direito  romano estavam baseadas  na igualdade em termos de 'iguais',  mas não no

sentido em que hoje usamos a palavra. Havia ali uma outra noção de igualdade ou uma

outra forma de pensá-la que foi fundamental para a construção das normas jurídicas que

então existiram. A divisão em certas camadas ou 'grupos sociais' garantia uma 'igualdade

entre iguais' que vai marcar profundamente o direito ocidental até bem tardiamente.

A sociedade romana, assim como a grega, era baseada numa rígida divisão que hoje

poderíamos chamar 'castas' ou 'de classes e de gêneros' e que incluía um forte aspecto

sexual276. O mundo era pensado em termos de machos dominantes e seres dominados [ou

'penetrantes' e 'penetrados']277, divisão que não guarda relação, a não ser indireta, com o

fato de se ser biologicamente homem ou mulher, mas antes,  se pensava em termos de

'ativo' – viril  – ou 'passivo' – não viril278. Assim, as mulheres seriam sempre não viris,

274 JOHNSTON, David. The General Influence of Roman Institutions of State and Public Law . In, in D.L.
Carey Miller  and R.  Zimmermann,  edd.,  The Civilian  Tradition and Scots  Law.  Berlin:  Duncker  &
Humblot, 1997.

275 A atual separação entre direito público e privado não faz muito sentido para o estudo do direito romano,
seja ele do império ocidental ou oriental. A expressão ius publicum não significa o que sua tradução literal
indica, em outras palavras, o ius publicum não é o atual direito público. Apesar das Institutas [Justiniano]
trabalharem com uma noção desta divisão (Inst,1,1,4), ela também não equivale a de hoje. Eram, por
exemplo, tidos por públicos em Roma institutos como o casamento e o dote, por sua força estruturante
da  vida  nas  cidades.  Aldo  Schiavone  nos  lembra  que  o ius  civile,  ao  tempo  dos  pretores,  era  já
“identificado com a disciplina social da cidade” (In, SCHIAVONE, Aldo. Opus cit., p. 159).
Diversa também é a noção de bem privado/bem público. Observamos que registra o Digesto que “é
abusivo dizer que os bens da cidade são públicos, somente são bens públicos os que pertencem ao povo
romano” (Digesto. L, 16-15).
Merece ser lembrada também a lição de Ulpiano que nos chegou pela via bizantina: “Dois são os aspectos
deste estudo, o público e o privado. É o direito público o que se refere ao estado da coisa romana; privado
o que se refere à utilidade de cada indivíduo, pois algumas coisas são úteis pública e outras privadamente.
O direito público consiste nas coisas sagradas, nas dos sacerdotes e dos magistrados”. (Digesto, I, 1,1,2).
A questão é ainda debatida entre romanistas.  Como bem registra  Giselle  Salgado,  “um dos grandes
problemas dessa discussão é a utilização de termos anacrônicos ao Direito Romano para se pensar o
direito, como por exemplo, o conceito de Estado. O conceito atual de Estado é o conceito moderno, em
que há um monopólio do poder na figura do governante (seja qual tipo de governo for) e esse estado
detém também o monopólio da produção legislativa (ou pelo menos tem a prevalência dessa produção).
Esse conceito não se adequa ao mundo romano antigo e se pode no máximo pensar em uma aproximação
do conceito de Estado, mas não sem fazer a ressalva que o conceito atual não é o mesmo utilizado pelos
romanos antigos. É sobre essa prevalência e a questão do Estado que Jhering vai discutir e defender a
primogenitura do direito privado em relação ao público, pois o Estado foi criado depois” (SALGADO,
Gisele Mascarelli. Direito Público e Direito Privado: Uma Eterna Discussão, s/p).

276 Não havia uma ideia de sexo ou sexualidade como há hoje e a questão das terminologias corretas são um
debate interessante entre os historiadores da sexualidade. 

277 LEROY-FORGEOT, Flora. Histoire juridique de l'homosexualité en Europe, pp. 10-12.
278 “A Europa pré-cristã apresenta uma característica comum aos judeus, alemães, gregos e romanos. Uma

regra que podemos chamar de 'regra de proporcionalidade', caracterizada pela equivalência entre os status
social e o papel sexual dos parceiros”. (...) “Em termos pessoais, o papel 'passivo' no ato sexual não pode
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enquanto os homens poderiam sê-lo ou não e isto, em geral, em virtude da 'casta' a que

pertencessem. 

Um 'vir', viril, romano construía a cidade e as leis e guardava para si o seu próprio

'bem comum' e daqueles que considerava como iguais – outros 'vir'279. Os penetrados – ou

'penetráveis' – categoria que englobava uma grande população de escravos de ambos os

sexos  e  sem restrição  de  idade,  estrangeiros  e  também todas  as  mulheres  livres,  não

participavam ativamente da construção desta ideia de 'bem comum'. Eram sujeitos passivos

dos 'vir'. Ainda que se possa conceber ter sido esta uma posição confortável para algumas

pessoas (ou muitas, jamais se saberá), fato é elas não tinham voz e nada sabemos a seu

respeito a não ser pelo testemunho dos 'viris'280.

Como nos lembra Cantarella, então catedrática de Direito Romano na Universidade

de Milão:

O jovem romano era  educado desde a  mais  tenra  idade para  ser um
conquistador:  tu  regere  imperio  populus,  romane,  memento,  escreve
Virgílio. Impor a própria vontade, submeter a todos, dominar o mundo:
esta é a regra vital do romano, e sua ética sexual não era outra coisa que
um aspecto de sua ética política.
Submeter a seus próprios desejos as mulheres era muito pouco para um
romano.  Para  satisfazer  e  demonstrar  aos  demais  sua  sexualidade
exuberante e vitoriosa, devia submeter também aos homens: sempre que,
é claro, estes não fossem outros romanos. Como um rapaz que muito
jovem tivesse que suportar a outro homem poderia converter-se quando
adulto  em um macho  invencível  e  dominante?  Aqui  está  por  que os
romanos  costumavam  sodomizar  os  escravos  (e,  se  era  o  caso, aos
inimigos vencidos) e não a jovens livres281. 

Não é possível pensar a noção de bem comum de um povo sem a observação dos

costumes ancestrais que construíram seu modo de agir no mundo. Ao regular,  ao criar

ser aceito senão por uma pessoa que reconhecidamente não faz parte do grupo dominante”. (LEROY-
FORGEOT, Flora. Opus cit, p. 10).

279 “O vir, com certeza, se opõe ao gênero e ao comportamento femininos, mas se opõe igualmente ao puer: e
não é simplesmente uma questão de idade ou condição jurídica; o  puer, em geral, também designa um
jovem  escravo”  (THUILLIER,  Jean-Paul.  Virilidade  romana:  vir,  virilitas,  virtus .  In,  História  da
Virilidade., p. 76.)
“Esta fórmula eficaz e direta de Paul Veyne resume perfeitamente a situação e, sem dúvida, conquistará a
adesão geral: em Roma, a virilidade se caracterizava primeiramente por uma sexualidade ativa e não
passiva ou, para falar mais precisamente, visto que alguns contestam esta ideia de uma atitude passiva - o
parceiro 'passivo' num casal não o sendo totalmente - , homem é aquele que penetra sexualmente seu
parceiro seja qual for o modo de penetração bem como o parceiro penetrado”. (Idem, ibidem, pp. 82-83).

280 Havia uma ideia pertencimento ao grupo dos que tinham o dever de ser  viris, uma extrema dignidade
contraposta a vergonha de, podendo ser penetrante, admitir ser penetrado. Ser 'passivo' não parece ter sido
considerado  uma ofensa  ou  uma  vergonha  se  não  se  tinha  a  obrigação  de  ser  viril  (In,  LEROY-
FORGEOT, Flora. Opus cit., p. 10). 

281 CANTARELLA, Eva. Según Natura: la bisexualidade en el mundo antiguo, p. 12.
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normas,  algo  que  talvez  possamos  chamar  de  'condicionantes  culturais romanas'

gravitavam em torno  do  mundo intocável  do  pater  familias e  seus  famulus e  vão ter

reflexos profundos no direito da cidade. 

Neste  mundo,  juristas  e  jurisconsultos,  profissionais  da  carreira  jurídica  –  uma

'invenção'  romana282 – teceram uma noção de 'direito'  que cuidou de manter a paz na

cidade. Conceder e garantir a 'tradição ancestral' dos direitos ao pater era o caminho mais

curto – e eficaz – para a paz na civitas. Schiavoni nos lembra que a “'República' nos põe

frente a mesma conceitualização desse resistente topos aristocrático que faz dos juristas os

representantes 'naturais' da vontade do povo na criação do direito”283.

Com  o  fim  do  Império  e  o  retraimento  da  cultura  pagã284,  a  noção  de  'bem

público' ligou-se de forma crescente ao pensamento cristão. Cada vez menos este 'bem',

o bem da cidade, o bem do Império, será o objetivo primeiro e último da vida na terra.

O ser humano passaria a buscá-lo crescentemente na 'cidade de Deus' e não mais entre

seus semelhantes neste mundo. Praticar o 'bem ao próximo' e 'amá-lo como a si mesmo'

apareceu cada vez mais como uma condição dada e pré-concebida pelo monoteísmo

cristão para a felicidade última post mortem. Ao ser humano cabia ser sujeito passivo

da vontade divina e sujeito ativo na busca da salvação da alma.

A patrística dos primeiros séculos medievais muito se aproximará do desencanto

platônico-ciceroniano285 com o «mundo da matéria» e com o direito criado pela vontade

humana.  Esta  influência  o  próprio  Agostinho  de  Hipona,  cuja  vasta  obra  regerá  o

mundo cristão por muitos séculos, o admite explicitamente286. Durante todo o período

patrístico  esta  estesia  cristã-platônica  do  mundo  tenderá  a  fazer  retrair  ou  mesmo

estagnar discussões sobre qualquer ideia de 'bem mundano'.

Mais  tarde,  no  final  do  período  medieval,  quando  o  direito  romano  foi

redescoberto em Bolonha, ele voltaria a ter grande importância na construção de uma

282 SCHIAVONE, Aldo. Ius. La invención del derecho en Occidente, p. 192.
283 Idem, ibidem, p. 152.
284 Que teria se silenciado por volta do século VI da Era Cristã, onde já não acha mais “a expressão aberta de

pensamentos e sentimentos pagãos”. (in, DOVER. A Homossexualidade na Grécia Antiga, p. 15).
285 “O próprio Cícero apela para o bom senso natural, para a persuação (sic) comum dos homens, dando ao

seu discurso caráter popular. A sua tese principal é que o direito não é um produto do arbítrio, mas dado
pela natureza. Natura juris ab homines repetenda est natura ( = "A essência do direito deve ser procurada
pelos  homens  na  natureza").  Tem-se,  aí,  como  ensinaram os  estóicos,  uma  lei  eterna,  que  é  uma
expressão da razão universal.”. (in, DEL VECHIO. História da Filosofia do Direito, p. 35).

286 Cf, Agostinho de Hipona. Confissões, III, 4,7.
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nova concepção de bem comum. Considerado como 'razão escrita' ['ratio scripta'287] e

não  como  uma  ou  mais  uma 'ratio  scripta'288,  as  regras  romanas  recolhidas  por

Justiniano e Teodora no século VI teriam uma larga influência no Ocidente cristão [e

isto  permanece até  os  dias  de hoje].  Os  escolásticos  medievais,  em seus  primeiros

contatos  com  o  direito  romano,  tenderam  a  tratá-lo  como  verdade  revelada.

Efetivamente,  aquelas  leis,  como  construções  culturais  datadas  que  são,  trazem

plasmada a forma de raciocinar própria do povo que as produziu e, em certo sentido,

trazem o ethos romanorum, no sentido de costumes imemoriais – ou 'imemorializados',

ou seja, tidos por imemoriais – que lhes foram próprios. 

Serão os escolásticos medievais que construirão pela primeira vez um conceito de

'bem'  que  não  encontra  sinônimo  possível  em  nenhuma expressão  antiga  de  'bem

comum'.  A doutrina de Aristóteles,  recuperada na baixa Idade Média notadamente a

partir  de  Alberto  Magno  (1206-1280)  e  Tomás  de  Aquino  (1225-1274),  será

confrontada com a doutrina e com os valores cristãos surgindo daí uma noção muito

particular de bem: o 'bonum commune'.

Vejamos  que  Aristóteles  deixara  registrado  que  “é  claro  que  a  cidade  tem

precedência por natureza sobre o indivíduo”289, mas os novos valores já consolidados

quando da primeira tradução da Política de Aristóteles para o latim (1260290) apontavam

em outro sentido.  Uma questão  colocada pelo jurista do medievo  italiano  Pedro de

Ancarano  (Petrus  Ancharanus,  1333-1416)  revela  nuances  emblemáticas  da

acomodação cristã medieval do pensamento grego-romano. Ele trabalha com o exemplo

de “um filho que vê alguém se aproximar para matar seu pai no exato instante em que

uma outra pessoa está a ponto de incendiar a cidade. Qual a atitude mais adequada ante

estes dois perigos simultâneos? A quem ele deve primeiro socorrer?”291. 

A resposta  dada  por  Ancarano,  de  fundo  cristão,  nega  validade  à  supremacia

absoluta da cidade sobre o indivíduo e manda salvar o pai antes de se ocupar da pátria,

287 BERMAN, Harold J. La Formación de la Tradicón Jurídica de Occidente, p. 133.
288 BOBBIO, Norberto. O Positivismo Juridico: Lições de Filosofia do Direito, p. 30. 
289 Aristóteles. Política. Livro I, 1253a.
290 “Quando em 1260, Guilherme de Moerbeke traduziu a Política de Aristóteles para o latim, todas as obras

de Aristóteles já tinham sido traduzidas (exceto os Econômicos falsamente atribuídos pelos medievais a
Aristóteles e traduzido em 1295)”. Cf, SÈRE, Bénédicte. Aristote et le Bien Commun Au Moyen Âge: une
histoire, une historiographie. In, Revue Française d'Histoire des Idées Politiques. N.32 – 2010/2, p. 279.

291 LEVELEUX-TEIXEIRA, Corine.  L'Utilitas Publica des Canonistes. Un outil de régulation de l'ordre
juridique. In, Revue Française d'Histoire des Idées Politiques. N.32 – 2010/2, p. 275.
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criando  uma  categoria  que  se  distancia  da  dicotomia «bem  público(virtuoso)/bem

privado(egoísta)» e inserindo a categoria de «bem espiritual» (de virtuosidade extrema)

– no caso, o amor ao pai – que deve se sobrepor aos valores comunitários, considerados

humanos [isto é, não ou 'fracamente' divinos] em si mesmos.

Assim, a noção tardo medieval de 'bem comum' é fruto de um imenso exercício

de conformação (ou de aculturação292) da doutrina aristotélica com a forma canônica e

teria sido elaborada notadamente pela pena dos juristas eclesiásticos, os mesmos que

redescobriram  no  direito  romano293 um  importante  cabedal  teórico  para  construção

moderna e necessária de uma nova noção de bem comum, mais voltada para um mundo

que embrionariamente já destronava o milenar teocentrismo medieval. 

Era necessário, como nos lembra o já mencionado exemplo de Ancarano294, que

inicialmente não se entrasse em testilha com a doutrina canônica da prevalência dos

bens espirituais sobre quaisquer outros.  Assim,  “desde o século XII,  a figura do bem

comum  será  uma  invariante  no  discurso  político  e  irá  servir  para  justificar  certos

avanços do poder público,  notadamente em matéria fiscal e normativa”295.  Este bem

comum, ou esta noção de bem comum, tem importantes variações que conduzem, no

plano  da  'ação  pública',  a  legitimidade  na  imposição de  leis  humanas  e  a  lenta

substituição  de critérios de 'bondade',  ou de benefício  espiritual,  pelo de 'utilidade'.

Cada vez menos se pergunta se as leis da cidade são boas, mas sim se elas são úteis.

Mas  este,  por  evidente,  não  é  o  utilitarismo  que  se desenvolverá  no  século  XIX:

292 SÈRE, Bénédicte.  Aristote et le Bien Commun Au Moyen Âge: une histoire, une historiographie.  In,
Revue Française d'Histoire des Idées Politiques. N.32 – 2010/2, p. 280.

293 “O único exemplar sobrevivente do Digesto foi redescoberto por volta de 1070, provavelmente em Monte
Cassino, e o estudo sistemático do direito romano desenvolveu-se rapidamente no norte da Itália, sob a
inspiração de grandes mestres: Irnério em Bolonha, seguido pelos glosadores no século XII e depois pelos
Comentadores. Necessidades da Igreja e do Estado instigaram o exame atento da herança romana, se bem
que as diferenças na organização social entre o Império Romano e a Europa do século XII exigissem uma
dura disciplina intelectual das escolas de direito para tornar as sentenças inteligíveis” (...)  “No nível
teórico,  a teologia e o  direito  estavam intimamente interligados.  No século  XIII  foram introduzidos
refinamentos — de maneira sumamente sutil e efetiva por Santo Tomás de Aquino — nas ideias básicas
de Santo Agostinho a respeito da relação entre o direito divino (revelado pela fé), o direito natural e o
direito positivo. A política, a teoria política e o estudo do direito também eram parceiros íntimos, e muitos
dos grandes mestres juristas do final da Idade Média envolveram-se ativamente em controvérsias sobre o
fim do  Grande Cisma e o  movimento conciliar.  Conceitos de  soberania e de  utilitas  pública  foram
formulados pelos juristas romanos. A disciplina de direito persistiu academicamente como uma das mais
gratificantes,  nas acepções intelectual e prática da palavra. Organizado em universidades, como a de
Bolonha, ou nos  Inns of Court  ingleses, o estudo do direito exerceu um poderoso e permanente efeito
sobre a vida intelectual da Europa” (Ver LOYN, Henry Royston. Dicionário da Idade Média, p.119).

294 LEVELEUX-TEIXEIRA, Corine. Opus cit, p. 275.
295 Idem, ibidem, p. 261.



O Espelho e a Espada O Controle Ético Moral de Quem Administra o Estado p     Ð   -       Ð . 78

comporta  antes  uma  ideia  de  útil  ligada  à  realização  de  uma  certa  concepção  de

natureza humana que, dotada de livre arbítrio e destinada a viver em sociedade, deve

ser ajudada a fazer o caminho de volta ou de harmonização com o Criador: 

Toda  a  criação  é  chamada  a  participar  da  bondade  divina,  porém
dentro deste universo as criaturas não tendem à perfeição da mesma
forma. O Criador colocou em cada uma delas um conhecimento sobre
o que ela deve fazer para alcançar este fim: é uma «impressão» divina,
uma participação pessoal  na  providência  divina.  É  a ordem divina.
Mas o homem é capaz de se desviar de seu fim: ele haverá de construir
seu  próprio  destino.  Sua  razão  e  sua  vontade  serão  os  princípios
dirigentes  desta  obra  e  estes  são  precisamente  os  dois  pilares  que
constituirão a vida em sociedade296.

Desprendendo-se do agostinianismo medieval, Tomás de Aquino não vê a vida na

terra como fruto exclusivo do pecado. Em outras palavras:

Se  santo  Agostinho  admite  que  a  sociedade  repousa  sobre  uma
convenção que se tornou necessária por causa do pecado original, são
Tomás estima que,  mesmo que o  ser  humano não tivesse pecado e
permanecido em estado de inocência, a natureza humana teria sido o
que é, pois estaríamos submetidos a um certo tipo ordem297.

A ideia de bem comum aparece em Tomás de Aquino em um complexo quadro

tecido dentro de uma teoria da criação naturalizada pela doutrina católica, onde a vida

em sociedade se justifica como realização de um projeto de Deus.

Uma  aproximação  mais  delicada  indica,  porém,  que  a  forma  composta  'bem

comum'  (bonum  commune),  ao  contrário  do  se  poderia  imaginar,  rarissimamente

aparece nos índices de obras de direito canônico na passagem para a Modernidade,

podendo este fato indicar que esta não era uma noção controvertida ou disputada ou

mesmo que não era uma noção importante ou, ainda, que a noção tomou tão alto grau

de complexidade filosófica que os juristas preferiam evitá-la.  O mesmo acontece se

considerarmos  outras  obras  igualmente  fundamentais  para  a  formação  do  direito

ocidental: os dicionários jurídicos redigidos no final da Idade Média ou no início da

Era Moderna. Já foi observado que também o grande Decreto de Graciano (C. Séc. XII-

Séc.  XIII)  ignorou  a  expressão298.  Em  contrapartida,  as  formas  'utilidade  pública'

(utilitas publica), 'utilidade comum' (utilitas communis) são recorrentes299 em diversas

296 MODDE, André.  Le Bien Commun dans la Philosophie de Saint Thomas. In, Revue Philosophique de
Louvain. Troisième série, Tome 47, no. 14, p. 236.

297 Idem, ibidem, p. 237.
298 LEVELEUX-TEIXEIRA, Corine. Opus cit., p. 260.
299 Idem, ibidem.
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obras. Por que motivo o “bonum commune”, expressão presente na obra de Tomás de

Aquino300 cedeu lugar a “utilitas communis” já na passagem da Idade Média para a Era

Moderna? Como e por  que o 'bem'  cedeu lugar  ao 'útil'?  A resposta pode ajudar  a

visualizar uma parte importante das origens da construção da ideia moderna de direito,

inclusive da divisão atual entre direito público e direito privado. 

A  orientar  a  'produção'  das  leis  positivas,  especialmente  neste  momento  de

passagem para a Modernidade, teólogos e juristas tiveram que lidar  com uma ideia

subjacente que trazia em si a dicotomia entre «bom governo» e «'mau governo» regida

pela mística cristã – pensamento que inclui a ideia de 'bem/mal legislar, bem/mal julgar

– e que, 'de cima para baixo', pretendia regular a produção de normas jurídicas válidas

dentro  de  um  conceito  de  validade  que  tentava  capturar  na  'mente  de  Deus'  a

virtuosidade absoluta para 'reduzi-la' a uma 'humanidade' condenada pelo pecado.

A noção de 'bem' medieval, que ainda permanecia muito ligada à patrística, era

muito próxima da ideia de Deus301 (Bem=Deus) e, como tal, de difícil manejo quando

se tratava de decidir sobre atos e fatos da vida cotidiana. Parece ter sido necessário,

então,  um  conceito  mais  dúctil  e  menos  manejado  por profundas  discussões

filosóficas302 e  teológicas.  Fato  é  que  neste  ambiente  os  juristas  eclesiásticos,

entendendo-se como tais os que efetivamente pertenciam ao corpo de Igreja (uma vez

que o direito, em si, era visto como um duplo continuum hierarquizado de normas, uma

ordem divina e outra humana em direta subordinação) passam a se valer da expressão

utilidade  pública,  evitando,  assim,  cuidadosamente  tanto  difíceis  categorias  do

pensamento  grego303 quanto  profundas  questões  teológicas,  bem  como  mais  tarde

300 De bono in communi [Suma teológica, (1260-68]
301 “Deus é o Bem Supremo, acima do qual não há outro: é o bem imutável e, portanto, verdadeiramente

eterno e verdadeiramente imortal. Todos os outros bens provêm d'Ele, mas não são da mesma natureza
que Ele. O que é da mesma natureza que Ele não ode ser senão ele mesmo. ”(In, AGOSTINHO DE
HIPONA. De Natura Boni contra Manichaeus. A Natureza do Bem Contra Maniqueus, p. 3).

302 Aristóteles, na Ética a Nicômacos, já reconhecia a dificuldade do tema do bem. Ele deixou registrado:
“Talvez seja melhor examinar o bem universal e discutir exaustivamente o seu significado, embora tal
investigação se torne penosa pelo fato de as Formas terem sido introduzidas na filosofia por um amigo.
De qualquer  modo talvez pareça melhor,  e de fato  seria  até uma obrigação,  especialmente para um
filósofo, sacrificar até as relações pessoais mais estreitas em defesa da verdade”. (In, ARISTÓTELES.
Ética a Nicômacos. I, 1096, a., p. 21).

303 “apesar  da constância do tropismo aristotélico do seio do pensamento canônico medieval,  não é nas
categorias do filósofo grego que é construída a reflexão dos juristas da Igreja acerca da utilidade pública,
mas sim sobre uma rede extremamente complexa de interações recíprocas e de hierarquia flutuante, cuja
mobilidade tem o defeito das definições que se constroem a partir  de termos comparativos (utilidade
pública/utilidade privada), bem como sofrem da porosidade existente entre estas mesmas noções. A uma
construção aristotélica global que estabelecera, em termos objetiváveis, uma clara preferência pelo bem
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poupariam a utilização da nomenclatura tomista,  ainda que tal  pensamento estivesse

cada vez mais presente de modo subjacente.

A doutrina platônica,  muito viva durante a alta Idade Média,  trazia o ideal  de

correção individual voltado para a salvação da alma. O 'justo' praticava o bem aqui e no

além, sendo por  isto  recompensado.  Se esta postura salvava a alma – era  o que se

acreditava – , ela também levava o crente a se afastar do mundo. Em outras palavras, a

salvação era  uma tarefa  individual  não voltada para o  bem comum.  Porém,  o  bem

comum  era  percebido  como  o  resultado  do  somatório  destas  ações  individuais

necessariamente boas. 

A construção de um conceito mais ou menos unívoco de publica utilitas. no final

da Idade Média não foi uma tarefa simples num ambiente já com nítida interferência do

recém redescoberto direito romano de Justiniano e Teodora304. O já mencionado jurista

Pedro  de  Ancarano  (c.  1333-1416),  por  exemplo,  ao  discorrer  sobre  o  tema,  tenta

estabelecer não exatamente um conceito, mas uma regra de conexão e preferência que

permitisse visualizar e manejar as intricadas relações entre  publica et privata utilitas

[utilidades  pública  e  privada].  Vejamos  que  ao  fazer  isto,  ele  recorre,  mesmo sem

referência explícita, a Ulpiano (Digesto, I,1,1,2)305.

Esta  questão terminológica entre  os  canonistas306 não  é  de menor  importância

para a formação da ideia moderna de um 'direito próprio do Estado' ou 'útil ao Estado',

ademais se considerarmos que este é o momento de formação dos estados nacionais

europeus.

da multidão em detrimento do bem de um só,  responde o posicionamento casuístico dos canonistas
mesclando frequentemente utilidade pública e utilidade privada numa forma mista de utilidade, ao mesmo
tempo pública e privada, mais ou menos pública ou mais ou menos privada.” (LEVELEUX-TEIXEIRA,
Corine. Opus cit., p. 271).

304 Em alguns pontos talvez mais de Teodora do que se Justiniano – apesar da nomenclatura tradicional
referir-se  exclusivamente  ao  Imperador  (Cf,  GARLAND,  Lynda.  Byzantine  Empresses:  Women  and
Power in Byzantium, p. 18.).

305 Corine Leveleux-Teixeira nos lembra que Ancarano divide a questão em categorias de pertencimento,
sendo que a primeira categoria concebe um certo tipo de utilidade pública que comporta ao mesmo tempo
'o  comum'  e  um  objeto  particular.  “Esta  categoria  abarca  as  coisas  sagradas,  os  sacerdotes  e  os
magistrados” (LEVELEUX-TEIXEIRA, Corine. Opus cit, p. 265). 
Se observarmos o Digesto, teremos que “o direito público se constitui nos  sacra  [nas coisas sacras],
sacerdotes e magistrados” (ULPIANO. In, Digesta. Digesto de Justiniano, p. 16). 

306 “A utilidade pública, tal  como ela é entendida e manejada pelos canonistas medievais, é antes de
tudo uma ferramenta de avaliação pragmática e casuística dirigida ao uso dos experts em direito, dos
magistrados, dos consultores. Paradoxalmente, a definição que é comum e a avaliação daquilo que
deve servir  ao público,  depende, em última análise, de competências individuais e de valorações
singulares” (in, LEVELEUX-TEIXEIRA, Corine. Opus cit., p. 276).
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Esta sutil flexibilidade no manejo das expressões vai ser fundamental para toda a

regulação jurídica que se seguiria. O útil pode ser manejado de forma a construir leis

para 'bem comum' sem levantar discussões teológicas e delicadas questões filosóficas. 

Um pouco  adiante,  por  volta  do  período  renascentista,  quando o  ser  humano

abandona gradativamente as formas teocêntricas de pensar mundo e o conhecimento da

antiguidade  clássica  começa  a  ser  'redescoberto',  traduzido  e  publicado,  questões

jurídicas,  tipicamente  jurídicas,  sobre  a regulação da vida em sociedade a partir  do

recolhimento e organização racional das leis em grandes volumes de “concordâncias”,

“corpos”307 e  “ordenações”,  fazem  ressurgir  questões  sobre  hierarquias  e  atritos  de

normas, eternidade/transitoriedade das leis, finalidade da regulação jurídica da vida em

sociedade  e  outros  temas  que  misturam  política,  filosofia  e  outras  áreas  do

conhecimento que então não eram percebidas como estranhas ao conceito de direito. 

As forças que surgem do final da Idade Média tendem a humanizar e a centralizar

novamente  o  poder,  percebendo  o  mundo  cada  vez  mais como um jogo  de  forças

econômicas do que um jogo de forças 'celestiais'. Num ambiente de delicado equilíbrio,

onde as  pretensões hegemônicas  do  sacro-império  romano-germânico  se fundam no

desejo de imposição do antigo direito romano restaurado em Bizâncio no século VI –

chamado agora de direito imperial – capitaneado pela divina investidura308 católica do

imperador  [romano],  os  nascentes  estados  nacionais  europeus  buscam  recolher  e

organizar um direito próprio309 que lhes garantisse alguma autonomia.

307 LE GOFF, Jacques. TRUONG, Nicolas. Una historia del cuerpo en la Edad Media, p. 129.
308 A ideia de que os governantes máximos são filhos de deus e que se fazem assim por meio de uma vontade

divina é um tema recorrente na cultura romana e muito visível durante o império de Augusto (27 a.C.-14
a.C.), que se atribuía o título de filho de deus em virtude da apoteose (*) de César, seu tio-avô e pai
adotivo assassinado em 44 a.C..
(*) Apoteose, do grego  apo + theos, cerimônia de divinização  post mortem. Existem vários exemplos
conhecidos, tal como o do imperador Adriano que fez de seu jovem amante Antínous um deus, assim
como Augusto fez de seu pai adotivo um ser divino, passando a dizer-se filho de deus. 

309 As Ordenações do Reino de Portugal registraram este momento. Observe-se o que diz Afonso V (1438-
1481):  “Estabelecemos  e  pomos  per  lei  que  quando  algum caso for  trazido  em prática,  que  seja
determinado  por  alguma  Lei  do  Reino,  ou  estilo  da  nossa  Corte,  ou  costume  dos  nossos  Reinos
antigamente usado, seja por eles julgados não embargante que as Leis Imperiais acerca do dito caso
tenham disposto em outra guisa, por que onde a Lei do Reino dispõe cessam toda as outra Leis e
Direitos; e quando o caso, de que se trata, não for determinado por Lei do Reino, mandamos que seja
julgado, e findo pelas Leis Imperiais, e pelos Santos Cânones. E acontecendo que acerca de tal caso as
Leis  Imperiais  sejam  contrárias  aos  Cânones,  mandamos  que  assim  nas  coisas  temporais,  como
espirituais, se guardem os Cânones, se o caso tal for, que guardando as Leis Imperiais, traga pecado
(...)” [Ordenações Afonsinas, Livro II, título IX. Texto com português atualizado pela autora]. Aqui se vê
refletido na lei  a pretensão de sobreposição do direito do reino às pretensões imperialistas do Sacro
Império e o resguardo da 'competência' dos canonistas em questões 'de pecado',  anotando que quem
decidia o que era 'questão de pecado' era a própria Igreja
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Neste período, crucial para a formação dos Estados modernos e dos direitos que

os  sustentam,  não  é  demais  dizer  que  a  ideia  'bem  comum'  se  aproxima

vertiginosamente de uma outra ideia de útil, não mais o útil para a salvação da alma,

mas sim para a manutenção das cidades e dos nascentes Estados. Não é por acaso que

este  é  o momento em que um secretário  florentino escreve seu famoso libelo:  Dos

Principados  [De Principatibus],  mais  conhecido  como  O  Príncipe,  um  'espelho  de

príncipes' que ofuscaria todos os anteriores310 [e posteriores] e que mudaria para sempre

o destino deste gênero literário. 

Maquiavel  registrou  em  seus  Discursos  um  profundo  desgosto  com  os  que

pensam que a bondade pode aplacar a inveja e a sede poder311 de seus semelhantes. Para

ele  os  honestos  e  bondosos  caíam  facilmente  em desgraça.  Ele  cita  o  exemplo  de

Niccolò Soderini (1401-1474), que em 1465 assumira o alto cargo de gonfaloneiro de

justiça e que caíra em exatamente por ser honesto e bondoso312.  

Maquiavel assistiria à queda da cidade italiana de Prato localizada no caminho

dos soldados da Liga Santa do Papa Júlio II (1443-1513) que se dirigiam à república de

Florença em 1509. Em 16 de setembro daquele mesmo ano escreve: “Vi morrer mais de

quatro mil homens, os outros foram mantidos reféns e obrigados a pagar resgate; não

pouparam nem as virgens reclusas nos lugares sagrados, que se encheram de estupros e

sacrilégios”313.  Era  o prenúncio da queda de Florença,  que voltaria  ao domínio dos

Medici naquele mesmo ano.

A  bondade  de  mais  um  Soderini,  desta  vez  Pietro  Soderini  (1450-1522)314,

conduzira ao 'reverso do bem comum' de toda uma cidade, massacre conduzido pelas

forças  cristãs  sob  benção  papal.  Se  concluir  que  a  bondade  era  inútil  ao  governo

contrariava Cícero, para quem “a crueldade nunca pode ser útil” (Dos Deveres, III, XI,

4, p. 149),  os fatos diante dos olhos de Maquiavel  e a história antiga pela qual  era

apaixonado lhe diziam outra coisa. 

310 Considerando a existência de uma longa tradição de manuais do 'bom governante'  anterior  mesmo à
identificação e classificação do gênero especular. 

311 MAQUIAVEL. Comentários Sobre a Primeira Década de Tito Lívio [Discorsi]. Livro III, cap. 30, p. 390.
312 MAQUIAVEL. História de Florença. Livro VII, título 20, p. 354.
313 VIROLI, Maurizio. O Sorriso de Nicolau, p. 161.
314 [Pietro  Soderini]  “havia-se  em  tudo  com  humanidade  e  paciência:  enquanto  as  circunstâncias

permitiram que agisse assim, sua pátria prosperou. Mas quanto chegou o momento de agir de outro
modo, não soube fazê-lo; e se perdeu juntamente com seu país” (Cf. MAQUIAVEL.  Comentários
Sobre a Primeira Década de Tito Lívio [Discorsi], Livro III, cap. 9, p. 336.)
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Tão logo começaram a circular as primeiras impressões de O Príncipe a questão

do bem comum e da utilidade pública jamais foram as mesmas. Doravante uma série de

disputas  ocorreria tentando resolver  um pequeno dilema essencial:  se  o homem era

naturalmente bom, por que a bondade dos governantes levava à ruína dos reinos? qual

seria o verdadeiro objetivo da vida em sociedade e dos governos? Existiria ou não uma

intenção divina na fundação da vida em sociedade? 

Trata-se de uma área amplamente  disputada pela  teologia  cristã.  A questão  já

rendeu muitos e sérios atritos e o grande nó aparece no sempre renovado embate entre

fé e razão315.  De um lado a crença na existência de um plano divino para  os seres

humanos com forte conteúdo jurídico 'materializado' em leis fundamentais às quais se

nega historicidade – são eternas; de outro a crença de que a razão pode nos conduzir ao

bem comum através do constante aprimoramento das leis e do conhecimento do 'justo'.

A ideia de um direito revelado ou eterno – lastrado em uma misteriosa invariabilidade

da 'natureza humana'  como partícipe da vontade divina –  está  na  base  da  primeira

concepção; a ideia de um direito 'contratado' a partir de um pacto social originário e

fundador está na base da segunda. A primeira concepção, ademais, se prende à ideia da

primazia do todo sobre a parte, do todo sobre o indivíduo e a segunda se prende à ideia

da primazia do indivíduo:

Sem  embargo,  enquanto  o  mundo  clássico  e  medieval
superdimensionou  o  todo  frente  as  partes,  o  mundo  moderno,  a
modernidade,  configurou  um paradigma  metafísico,  antropológico  e
sociopolítico distinto. 
(...omiss nossa)
De acordo com os contratualistas modernos – Hobbes, Locke, Kant,
entre outros – as partes são anteriores ao todo. São os indivíduos os
que, cronológica e ontologicamente, possuem a primazia sobre o todo
social316.

 
De uma ideia de bem comum muito vinculada a concepções religiosas, passou-se

a  concepções  cada  vez  mais  ligadas  diretamente  ao  papel  do  estado  na  definição,

315 Um exemplo atual da renovação deste embate aparece na obra neotomista de John Finnis (nascido em
1940). Um aspecto deste novo tomismo é o apego a normas não escritas [ou escritas por Deus no coração
dos  homens]  de  forte  conteúdo  supostamente  ético  ou 'moralizante'.  Outro  ponto  importante  desta
doutrina é a ideia da intemporalidade das leis,  onde uma lei  mais antiga não pode ser revogada ou
derrogada pela decisão de tribunais por agressão a princípios se o seu conteúdo ético ou moralizante for
considerado superior  ao  mesmo conteúdo em relação ao princípio  invocado.  Este  é  um aspecto  do
jusnaturalismo  contemporâneo  (um pós-positivismo tomista?).  Alguns  países  de  língua inglesa,  vem
sofrendo forte influência da cátedra de John Finnis. 

316 HERRERA, Sajid Alfredo. Aproximación Filosófica al Problema del Bien Común. In, Realidad – Revista
de Ciências Sociales y Humanidades, p. 92.
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invocação, proteção e uso de algo que agora passava a ser definido por contraposição

quase direta ao 'benefício privado' ou 'interesse privado'. A partir do estabelecimento e

fortalecimento das monarquias nacionais  europeias,  a noção de bem comum acabou

refém das razões de estado e transmutada em uma noção muito específica de algo que

se  denominou  frequentemente  de  'interesse  público'  e  que  incluía  expressões  como

'honra nacional' ou mesmo 'segurança nacional'317.

No século XVIII acreditava-se que o ser humano era detentor de direitos naturais

fundados  na  razão,  mas  estes  direitos  eram  marcadamente  individuais.  O  culto  à

individualidade herdado do renascimento seria reavivado e a questão do bem comum

colocada como bem racionalmente escolhido por uma maioria [não pela maioria, já que

se excluía boa parte da população]. Idealizava-se que o conceito ou conteúdo da noção

de bem comum não poderia ser decidido pelo soberano, mas estar submetido, como

quis Rousseau, à 'vontade geral'. 

Talvez tenha sido no século XIX onde a questão do Bem Comum tenha conhecido

o enrijecimento e a polarização que prossegue até hoje. Herdeiro em primeira mão do

ideal  de  uma  sociedade  fundada  na  razão,  este  século  pretendeu  construir  uma

sociedade “livre da dominação de tradições arbitrárias ou da crença e só obedecendo,

em  todas  as  coisas,  a  leis  naturais  e  impessoais”318.  Quase  tudo  rescendia  a

mecanização  e  ao  desaparecimento  da  pessoalidade.  Na  busca  de  uma neutralidade

quase  ascética  onde  não  se  deveria  dar  preferência  a  ninguém,  com  a  economia

entregue ao livre jogo do mercado,  o  mundo europeu mergulhou cada vez mais no

utilitarismo de Bentham (1748-1832) e seu ideal de «maior felicidade da maioria». A

sociedade racional  que se queria  universalista  tendeu a  se tornar  uma sociedade de

individualismo  exacerbado  que  buscava  a  maior  utilidade  para  cada  um.  Esta

racionalidade de fundo iluminista tendeu a acreditar em uma «Razão» que seria comum

a todos os homens, mas que acabaria se tornando sinônimo de rejeição a tradições e a

padrões locais e comunitários,  assim como a paixões e ao sentimentalismo, signos de

irracionalidade que somente encontrariam vazão na literatura e nas artes319.

Críticas a esta sociedade hedonista racional  não tardaram a surgir  e incluíram

317 DOUGLASS, Bruce.  The Common Good and the Public Interest. In, Political Theory, vol. 8, no. 1, p.
105.

318 CAILLÉ, Alain et alii. O Longo Século XIX: Entre o Utilitarismo e a Antiutilitarismo. In, CAILLÉ, Alain
et alii (Org). História Argumentada da Filosofia Moral e Política, p. 489.

319 Idem, ibidem.
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desde o utilitarismo reformado, o socialismo francês e o marxismo, este último com sua

denuncia  contundente  ao  utilitarismo  como  expressão teórica  do  produtivismo

capitalista.

As linhas de força que hoje se mantem sobre as concepções de bem comum – não

nos ocupando de correntes autoritárias, escatológicas ou messiânicas – talvez possam

ser resumidas em duas fortes tendências, uma de fundo liberal caracterizada pela defesa

da existência de leis mínimas que devem ser cumpridas para que o interesse comum

[que os liberais entendem ser essencialmente apolítico porque existe antes da polis, já

que concebem que foi o interesse comum que a criou, assim como criou a política e o

direito, e não o contrário] resguarde os anseios de felicidade dos cidadãos; e uma outra

linha  que  de  certa  forma  se  vincula  ao  que  uma  longa  tradição  chama  de

'republicana'320[e  que  mais  modernamente  vem  sendo  chamada  também,  talvez

equivocadamente, de comunitariana321], que trabalha com a ideia de um estado ético

baseado na natureza política da sociedade civil que deve se reger por meio da vontade

coletiva dos cidadãos, que só surgem como tais após a fundação da vida comum. Se no

primeiro modelo o ser humano teria criado a vida em sociedade para maximizar seu

bem estar; no segundo, a vida em sociedade é considerada um impulso humano natural,

em outras palavras, viver em sociedade seria um dado ontológico e não um construto

racional com um fim específico.

O 'bem comum' parece ser  uma destas  ideias  que todos parecem saber  o  que

significa,  mas  sobre  a  qual  nunca  houve  ou  haverá  um  consenso,  mas  somente

concordâncias provisórias em momentos cruciais. Porém, em todos os modelos persiste

a ideia de que o bem comum não pode existir sem uma premissa essencial: a justiça.

Em outras palavras: uma sociedade percebida como injusta jamais é descrita como um

local onde exista o bem comum.

4 – Justiça 

Um dos primeiros e mais antigos embates que nos chegou sobre o tema do 'justo' diz

320 No sentido de prevalência das coisas públicas sobre as privadas fundada na crença na necessidade de
educação dos cidadãos para a virtude comunitária.

321 FARAGO, France. A Justiça, pp. 229-271. 
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respeito à relatividade ou não da Justiça, ou seja, à existência ou não de um 'justo absoluto'.

Para um sofista como Protágoras (Abdera, c. 490 a.C.— Cecília, c. 422 a.C.), por exemplo,

a questão da justiça irmana-se com a da verdade, que é em si inesgotável e cambaleante: 

Este sofista afirmou a inesgotabilidade do campo 'veritativo' ao sustentar
a infalibilidade de todo fenômeno para aquele que o percebe. Em sua
perspectiva,  os  juízos  que  surgem  de  nossas  impressões  são  todos
também verdadeiros, por serem igualmente verdadeiras as impressões, já
que para o subjetivista, o estado de verdade que tem o indivíduo coincide
com a 'verdade'.  Assim,  qualquer  coisa  que a mim pareça  correta ou
verdadeira é verdadeira322.

Antifonte (Atenas, c. 480 — Atenas, c. 410 a.C), outro contemporâneo de Sócrates e

de  Platão,  defendia  que  o  justo  se  resolvia  pela  elaboração  de  discursos  que  o

'justificassem'.  Para ele tudo podia ser justo dependendo do ponto de vista em que se

construía o discurso. 

Foi neste ambiente e sob forte presença dos assim chamados sofistas que Platão

desenvolveu  suas  indagações  e  expôs  suas  argumentações  daquela  que  seria  a  mais

impactante doutrina a influir no destino do Ocidente [medieval e além], uma vez que muito

cedo  foi  recepcionada  pela  patrística,  encontrando  em  Agostinho  de  Hipona  [Santo

Agostinho] seu grande divulgador.

O dualismo platônico entre um mundo de sombras e um mundo da existência real

pode (ou mesmo deve) ser aprioristicamente admitido como verdade, ainda que apenas

provisória, se se quer adentrar na esfera do seu pensamento, pois não há em Platão dúvidas

sobre  a  'existência  verdadeira'  de  uma  dimensão  supramundana  onde  o  ser  humano

encontra sua plenitude. É para lá, esta dimensão ideal, que o ser humano deve dirigir seus

esforços em busca de uma justiça que não seja escrava das circunstâncias temporais nem

um joguete nas mãos dos grandes oradores.

Assim se fala de uma ideia de justiça que se aproxima vertiginosamente do Bem. Em

Platão “a virtude máxima consiste em ser justo – ou seja, em agir a partir do conhecimento

da ideia de Bem que está contida na mente humana, por ser esta ideia a meta de todos os

atos humanos”323.

A obra  onde  Platão  que  investiga  a  questão  da  justiça  com  mais  atenção  é  a

322 ALCALÁ, Ramón Román. Logos y Antilogos en Protágoras: la Inagotabilidad del Campo Veritativo, p.
146.

323 MATHEUS. Carlos Eduardo Meirelles.  A noção de justiça em Platão. In, Mª Constança P. Pessarra e
Ricardo N. Fabbrini (Coords). Direito e Filosofia: a Noção de Justiça na História da Filosofia, p. 22.
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República, a sua “Politeia” da cidade ideal [Kallipolis324 = bela cidade], restando daí uma

noção de justiça como virtude suprema a ser buscada para além do mundo das sensações,

como caminho racional interior capaz de levar o ser humano ao supremo contato com um

'bem absoluto' [o Bem].

Esta concepção, porém, afasta a possibilidade de que a Justiça [que, mais do que se

vincula, se 'cola'  ao Bem] possa ser de algum modo alcançada no 'mundo da matéria',

deslocando  a  questão  para  o  mundo  imaterial.  Não  parece  ser  sem razão  que  alguns

enxergam a República de Platão não como uma especulação filosófica ou nem mesmo

como um projeto político,  mas antes como uma verdadeira teologia, onde uma classe

superior de iluminados, tidos como capazes de um maior contato com 'o etéreo', governa

sem oposição pregando a submissão absoluta em nome de uma justiça futura que só se

realiza – só poderá se realizar – perante a alma imortal325. 

Talvez seja necessário não perder de vista que Platão tinha diante de si uma cidade

marcada pela decadência326 e que ao teorizar sua cidade ideal, minudentemente descrita

na  sua  República,  ele,  “confrontado  com  o  problema  fundamental  do  poder  e  da

justiça”327, quer 

restabelecer a harmonia entre a cidade, enquanto entidade política, e os
cidadãos que a compõem. Porém este esforço filosófico é completado por
uma  polêmica  hostil  à  democracia,  responsável,  segundo  ele  pela
decadência de  Atenas.  A filosofia  e  a  história  política da Grécia dos
séculos IV e V a.C são essenciais para compreender o sentido de suas
medidas, qualificadas sem razão de demográficas e eugênicas, suspeitas
de  serem resultado de  um pensamento  autoritário,  ainda  que elas  se
dirijam a uma concepção de homem bem diferente da nossa328.

De um modo quase direto,  este  pensamento  foi  preservado e  serviu por  muitos

séculos a tentativas de reorganização das instâncias de poder em sociedades que buscavam

de algum modo se refundar após a decadência e queda de Roma ocidental e irá perdurar

324 GARNSEY, Peter. Thinking About Property, p. 6.
325 Neste sentido, ver Hans Kelsen em O que é justiça?, pp. 81-107 ou mesmo, mais moderadamente, Ernest

Barker no seu clássico  Teoria Política Grega,  pp. 290 e 329 que vinculou o estado platônico a uma
teocracia.

326 “Quando Platão era criança mas já tinha idade bastante para prestar alguma atenção na atividade política
que afetou sua família,  Atenas estava envolvida na Guerra do Peloponeso, causando e sofrendo uma
horripilante sequência de desastres. Em 416, quando Platão tinha cerca de 8 anos e a Paz de Nícias
assinada  entre  Atenas  e  Esparta  havia  fracassado  completamente,  Atenas  comportou-se  com  uma
crueldade sem precedentes em relação a Melos, utilizando-se do argumento de que 'a força faz o direito'
que terá eco no Trasímaco da República” (...) NAILS, Debra. The Life of Plato of Athenas. In, Hugh H.
Benson (ed.). A Companion to Plato, p. 2.

327 CHARBIT, Yves. La cité platonicienne: histoire et utopie. In: Population, 57e année, n°2, 2002 pp. 231.
328 Idem, ibidem. 
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por praticamente toda a Idade Média.

Ao  pensamento  de  Platão  sucede  temporalmente  o  de  Aristóteles,  que  rejeita  a

concepção de um justo que exista somente em outro mundo. Para realizar este pensamento

foi  necessário  separar  a  instância  do  justo  da  instância  do  bem.  Para  Aristóteles  as

especulações sobre o 'Bem' pertenciam a outro ramo do conhecimento, à filosofia primeira,

à qual hoje denominamos metafísica. Assim, Aristóteles separa o 'justo' do 'bem supremo',

uma  vez  que  sua  justiça  “não  é  um  esquema  abstrato  ou  um  princípio.  Em  sua

manifestação particular, a justiça está vinculada ao bom julgamento e a um sentido de justa

medida. Ela é uma virtude de particular importância, tanto para quem governa quanto para

quem julga”329, para que o ser humano possa alcançar um bem máximo no mundo em que

vive.

Observa-se que em Aristóteles a justiça segue sendo uma virtude, um bem (mas não

o Bem):

Aristóteles via a justiça como virtude, portanto como ação que aperfeiçoa
a conduta (natural) do homem na busca do bem que lhe é próprio, em
particular daqueles bens que tem a ver com a convivência e em que o
excesso (hybris) deve ser evitado. A justiça como virtude tem, pois, a ver
com a ação de retribuir e seus correlatos: atribuir, distribuir330. 

O conceito deste 'bem', ou seja, o maior bem humano alcançável neste plano de vida,

parece ter sido para Aristóteles algo que pode ser associado a nossa ideia mais ou menos

atual  de  'felicidade'  [eudaimonia],  mas  que  também  comporta  os  conceitos  de  'bem-

aventurança' ou 'prosperidade'331, bem maior que se alcança pela via da excelência moral

ou pela prática das virtudes dentre as quais o justo agir representa o ponto culminante. Ele

frisa que “na justiça se resume toda excelência”332.

Aristóteles elabora uma fórmula de inspiração geométrica para fixação do que seria

esta hybris ou ausência de excesso, que se dirige a se evitar tanto 'o mais' quanto 'o menos',

mas que não corresponde ao caminho do meio entre vícios e virtudes extremas, e sim à

329 SOLOMON, Robert C. MURPHY, Mark C. What is Justice, p. 39.
330 FERRAZ Jr.  Tercio  Sampaio.  Justiça  como retribuição – da razão e  da emoção na construção do

conceito de justiça. In, Mª Constança P. Pessarra e Ricardo N. Fabbrini (Coords). Direito e Filosofia: a
Noção de Justiça na História da Filosofia, p. 6.

331 “O que é afinal, o bem para o homem? Aristóteles tem argumentos convincentes contra a identificação
desse bem com o dinheiro,  com a honra e com o prazer.  Ele dá o nome de  eudaimonia – como é
frequente, há dificuldade de tradução: bem-aventurança, felicidade, prosperidade. É o estado de estar bem
e fazer bem ao estar bem, do homem estar bem favorecido em relação a si mesmo e em relação ao divino.
Mas quando Aristóteles dá esse nome ao bem para o homem, deixa praticamente em aberto a questão do
conteúdo da eudaimonia” (MACINTYRE, Alasdair. Depois da Virtude, p. 253).

332 ARISTÓTELES. Ética a Nicômacos, [1130 a], p. 93.
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noção de que toda conduta extremada afasta de si a virtude. Assim, a “busca entre um mais

e um menos é submetida ao  critério  da proporção (analogia)  que vai  ser  buscado na

matemática”333.

Merece ser marcado que Aristóteles se foca na prática da virtude, ou seja, na virtude

como um agir no mundo e que a justiça é para ele “a forma perfeita de excelência moral

porque ela é a prática efetiva da excelência moral perfeita” 334. E prossegue: “Ela é perfeita

porque as pessoas que possuem o sentimento de justiça podem praticá-la não somente em

relação a si mesmas como também em relação ao próximo”335.  Este é um ponto muito

importante: a percepção de que a justiça seria uma virtude diferente das demais por se

realizar não somente naquele que a pratica, mas, sobretudo, no outro que sofre a ação justa.

Este é o momento em que se instaura a compreensão de que o justo se faz também em

direção ao outro, glorificando quem a pratica, dignificando quem a recebe. Quando este

justo é buscado na direção de 'todos os outros' – e não na direção de um único outro – , este

é o momento em que ius se abre para o justo na polis336.

Considerando que a filosofia grega foi uma grande força 'não formativa', mas sim

'transformativa' da cultura romana, pois foi a recepção da cultura helênica naquele contexto

que tornou “possível  falar  do mundo clássico como um contínuo 'greco-romano'”337,  o

campo jurídico também terá sofrido sua influência marcante338, influência esta que não é,

em geral, detectada para as normas concretas daquela prática jurídica, onde o “impacto foi

nulo ou quase nulo”339, mas que pode ser fortemente sentida em termos de método340. Os

juristas  romanos,  assim  como  toda  a  elite  de  Roma  da  qual  faziam  parte,  não

permaneceram insensíveis à monumentalidade da filosofia grega em relação à questão do

ius.

Esta ideia do justo aristotélico, mais próximo da praxis, se estabelece com força na

333 FERRAZ Jr. Tercio Sampaio. Justiça como retribuição, p. 6.
334 ARISTÓTELES. Ética a Nicômacos [1130 a], p. 93.
335 Idem, ibidem.
336 SALGADO, Joaquim Carlos. A Ideia de Justiça no Mundo Contemporâneo, p. 50.
337 KELLY, John M. Uma Breve História da Teoria do Direito Ocidental, p. 60.
338 Gaio informa que o início do processo formulário data da época da Lei  Aebutia,  que se sabe ser de

meados do Século II a.C. , período em parte coincidente com a dominação romana da Grécia, mas não se
pode  afirmar  que  as  mudanças  implementadas  pelo  processo  formulário  tenham sido  resultado  da
influência filosófica grega, já que seus primórdios são anteriores à recepção desta cultura em Roma, mas
não é de todo improvável. (Cf KELLY, John M. Uma Breve História da Teoria do Direito Ocidental, p.
68)

339 KELLY, John M.Opus cit., p. 63.
340 Idem, ibidem, p. 65.
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antiguidade romana. Os romanos não foram grandes filósofos, mas antes dotados de uma

compreensão do mundo que muito mais valorizava uma justiça que resolvesse problemas

cotidianos da urbis. 

No 'dar a cada um o que é seu', fórmula presente, por exemplo, em Cícero no século I

a.C. (De Rep. 3, 15, 24) e Ulpiano no século III d.C (Institutas, I, 1,3 ; Digesto, I, 1,1,10)

há  uma  inegável  recepção  do  pensamento  aristotélico,  o  que  possibilitou  o

desenvolvimento de uma nova configuração jurídica em Roma a partir da aproximação

entre justiça e equidade341. 

A palavra  aequitas,  por  exemplo,  é  uma  tradução  da  palavra  grega  epieíkeia e

representa um valor paralelo ao ius. Epieíkeia [e também sua tradução aequitas] remete a

ideia daquilo que é justo ou razoável e não simplesmente ao que está na letra da lei342.

Talvez  o exemplo mais  acabado desta percepção de justiça seja a  atividade dos

pretores em sua época áurea. Como hoje se tem por certo, o pretor não era um juiz, mas

alguém responsável por reduzir as pretensões das partes litigantes a um esquema lógico de

rápida e fácil apreensão para quem deveria julgar343.

Os  pretores  acabaram,  em muitos  casos,  por  afastar  a  letra  dura  da  lei  criando

soluções para casos concretos onde a resposta dada pela norma soava injusta. Gaio, no

século II,  nos deixou notícias deste abrandamento344. Os exemplos são vários, como na

figura da exceptio rei venditae et traditae, onde pelo direito da civitas, a coisa vendida cujo

título  continuasse  nas  mãos  do  vendedor  podia  ser  por  este  reivindicada  como  sua;

enquanto por  criação pretoriana,  se a coisa vendida tivesse sido transferida de fato,  a

validade do título que permanecesse as mãos do vendedor, ainda que justo e perfeito, podia

341 John Kelly registra que “seria errado dizer que o intelecto grego em si – não falamos aqui das normas do
direito grego – não deu nenhuma contribuição para as realizações jurídicas romanas; porque os juristas
romanos realmente adquiriram elementos importantíssimos de seu método através de ferramentas que
encontraram na filosofia e gramáticas gregas, e talvez até certo ponto na retórica grega” (KELLY, John
M. Opus cit., p. 65).

342 Diferente, portanto, do sentido em que se hoje usa a palavra. Kolm, por exemplo, a emprega com o
sentido de “liberdade igual” (KOLM, Serge-Christophe. Teorias Modernas da Justiça, pp. 191 e 309).

343 “Embora não fosse um juiz, o pretor era a porta de acesso para a audiência e a decisão judicial; era diante
dele que os conflitos entre as partes eram esclarecidos, após o que ele os reduzia a uma fórmula simples,
de uma só frase, vazada como uma ordem para o juiz” (KELLY, John M. Opus cit., p. 71)

344 “Trataremos agora das exceções. As exceções foram criadas para a defesa dos réus, dos quais trata.
Muitas vezes ocorre que uma pessoa é réu numa ação segundo o direito civil, constituindo, entretanto,
grande injustiça condená-la. (...) Dentre as exceções, algumas são criadas pelo pretor no edito, outras ele
as concede quando examina a causa. Todas extraem seu conteúdo das leis, das deliberações com força de
lei ou, então, se originam da jurisdição pretoriana.” (GAIUS. Institutas do Jurisconsulto Gaio, pp. 211-
212).
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ser afastada345.  O mesmo se pode dizer da chamada  actio Publiciana, um tipo de ação

completamente  novo  e  que  aceitava  como  verdade  as  presunções,  que  no  fundo  são

ficções, o que mais uma vez afastava a letra exata da lei. 

Esta aproximação entre  justiça e equidade346 foi  representada em muitas moedas

romanas cunhadas  sob diversos governantes347,  ou seja,  a  justiça  [iustitia]  é  em geral

representada por uma mulher de pé sem venda nos olhos e que segura em uma das mãos a

balança e na outra porta uma lança sem ponta, ou seja, uma 'hasta pura', “símbolo não só

de poder, fortuna e valor, mas também de majestade e mesmo de divindade”348. A equidade

[aequitas], por sua vez, em geral difere da justiça apenas por portar em lugar da lança uma

cornucópia, “símbolo de abundância, fecundidade, fertilidade e felicidade”349. 

Este fato ganha ainda mais importância quando se observa que a origem da palavra

direito para designar algo que é justo em tantas línguas diferentes – substituindo assim a

palavra ius - parece estar ligado a estas imagens primordiais: quando o fiel da balança não

tombava  para  nenhum  dos  lados,  quando  aparecia  reto,  ele  estava  'direito'.  Assim,

“derecho, em espanhol; diritto, em italiano; droit, em francês... Sempre traduzindo a ideia

de algo que permanece em equilíbrio, que é reto, que não tem inclinações. É o mesmo

sentido de termos como o alemão recht ou o inglês right” 350.

Outras ideias de 'justo' vão surgir no longo tempo, porém jamais no Ocidente cristão

esta marca fundadora greco-romana será inteiramente abandonada. 

A vastidão  do  tema nos  conduz  necessariamente  a  escolhas  que  nos  levam a

agrupar certas concepções de justiça em setores mais ou menos coesos. Ocuparemo-nos

345 KELLY, John M. Opus cit, p. 72.
346 (...) “e ainda sobre a epieíkeia, que os romanos traduziram como aequitas e que significa aquilo que é

justo ou razoável, sendo um valor paralelo ao ius, o direito propriamente dito.”
(...) omiss
“a distinção aristotélica entre o rigor da lei e a equidade era lugar-comum. Era tema muito usado para
treinamento nas escolas de retórica romanas; Cícero, num tratado sobre retórica, diz que os professores
propunham casos que ofereciam a oportunidade de sustentar qualquer um dos dois padrões, para que os
alunos praticassem, defendendo ora a letra da lei, ora a aequitas, que, neste contexto, significa um padrão
menos rígido” (KELLY, John M. Opus cit., pp. 68-69)

347 “Justitia, a virtude de dar a cada um o que é seu (suum cuique). Em moedas cunhadas sob os imperadores
Tibério, Nerva, Adriano, Antonino Pio, Pescennius Níger, Septímio Severo, e Alexandre Severo, Justitia
ou Justitia Augusti é representada por uma mulher de pé portando patera, cetro, hasta ou leme em suas
mãos; ou, como AEQVITAS, sentada com a balança em uma mão e segurando a pura hasta ou uma
cornucópia na outra” (In, STEVENSON, Seth William. SMITH, Charles Roach. MADDEN, Frederic. A
Dictionary of Roman Coins – Republican and Imperial, p. 499). 

348 STEVENSON, Seth William. SMITH, Charles Roach. MADDEN, Frederic. Opus cit., p. 446.
349 Idem, ibidem, p. 288.
350 POVEDA VELASCO, Ignacio Maria. Direito, Jurisprudência e Justiça no Pensamento Clássico (Greco-

romano). In, Revista da Faculdade de Direito da USP, nº 101, p. 22.
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a seguir de delinear algumas ideias de justiça que julgamos mais terem influenciado a

construção do pensamento ocidental.

No  século  IV  da  Era  Cristã  Mário  Victorino  (c.  300  -  c.  382) [Gaius  Marius

Victorinus]351 dedicou grande parte de sua vida a comentar a obra de Cícero e a traduzir

textos  gregos  para  a  língua  latina.  Assim,  verteu  para  o  lácio  parte  do  Organon de

Aristóteles, que também comentou, como fez com uma série de pensadores neoplatônicos.

Foi  Victorino  quem,  ao  converter-se  ao  cristianismo,  facultou  a transmissão  deste

conhecimento para o seio do pensamento cristão, pois seu trabalho tornou mais fácil – ou

até mesmo possível – a Agostinho de Hipona unir o pensamento de Cícero ao de Platão e

ao ponto de vista cristológico, elaborando a integração de uma parte significativa da antiga

tradição filosófica pagã com a nascente teologia judaico-cristã.

Após  a  queda  do  império  romano  ocidental  (séc.  V),  concepções  e  indagações

platônicas passaram a dominar cada vez mais os ideais de justiça. Logo na abertura de As

Leis, de Platão (Livro I, I), é lançada a pergunta: “A quem é atribuído o mérito de instituir

vossas leis? A um deus ou a algum homem? A resposta que é dada em seguida [trata-se de

um diálogo] aponta sempre para o aspecto divino do legislador. Este aporte divino não era

em si  uma novidade,  já que durante toda antiguidade a  lex encontrou sua justificação

primeira na divindade, seja em Deus – ou nos deuses – diretamente, seja no caráter divino

ou divinizado dos legisladores: a lei  não deveria jamais aborrecer os deuses, mas sim

firmar com eles um  continuum perpétuo de trocas que incluía, sobretudo, obediência e

proteção. Esta cultura jurídica de fundo profundamente mítico vai se amoldar muito bem

ao contexto social e político do império desencarnado, ou seja, que mesmo sem um corpo

físico permanece como um ente etéreo a reclamar por poder e justiça.

Para Agostinho de Hipona (Santo Agostinho] o direito é uma "tranquilitas Ordinis"

que leva o ser humano a viver em coesão, unidade e concórdia. A justiça, por sua vez, é

descrita como “uma ordem inerente ao amor de Deus” (Cidade de Deus, XV, 22). 

A grande novidade aqui não é, pois, o caráter divino das leis ou do legislador, mas

antes é a inclusão da ideia do amor de Deus como mote revelador e ordenador da 'justiça

no mundo' e do ser humano como partícipe passivo e ativo deste amor, sendo amado por

351 Gaius Marius Victorinus (séc. IV, d.C), tem imensa importância na transmissão à Idade Média de grande
parte  da  tradição  clássica,  sendo  que  “o  comentário de  Victorino  ao  De  Inventione,  de  Cícero,  é
fundamental para a compreensão da história medieval da retórica” (MORA, José Ferrater. Dicionário de
Filosofia. Tomo IV, p. 3014) .  
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Deus e amando ao próximo como a si. Mas este amor cristão não é a caritas ciceroniana352

nem o eros platônico, mas antes um amor que se dirige à universalidade e à renovação da

antiga aliança [hebraica] com Deus, agora refeita na  eclesia cristã e dirigida a todo ser

humano.

Parece-nos  muito  acertada  a  noção  de  que  “a  chave  para  a  compreensão  da

concepção agostiniana da justiça, e de tudo mais, é a compreensão bíblica de Agostinho da

relação da alma com Deus, enquanto criada por Deus, tendo de obedecer a sua lei justa e

destinada  à  vida  eterna  em  sociedade  com ele”353.  Dentro  desta  concepção,  todo  ser

humano teria sido dotado por Deus da capacidade de acessar o conteúdo da lei divina que

não precisaria mais ser revelada como outrora o foi no Monte Sinai, mas que deveria ser

buscada pela voluntas [vontade], ou seja, deveria haver um esforço humano dirigido a se

afastar de tudo que fosse injusto, que fosse um 'mal em si mesmo'. Há, assim, como ponto

fundamental  incontornável,  a  percepção  de  que  a  justiça  presente  dentro  da  mente

prescinde da experiência sensível para ser apreendida, aproximando-se do que seria mais

tarde – bem mais tarde – uma estética do justo, inacessível imediatamente pela pura via

racional,  o  que  afastou  –  ou  mitigou –  a  ideia  de justiça  puramente  tida  como justa

medida354. 

Outro  pensador  de  extrema importância  na formação  do  ideário  medieval  sobre

justiça foi Boécio355 [Anicius Manlius Torquatus Severinus Boethius]  (cerca de 475-524

d.C.), senador romano condenado à morte, foi muitas vezes chamado de último romano e o

primeiro escolástico,  escreveu na prisão pouco antes de morrer sua obra mais famosa,

Consolatio Philosophiae (524) – A Consolação da Filosofia356. 

352 A ideia de caritas expressa por Cícero difere da ideia de caritas mais tarde construída pelo cristianismo. A
primeira encontra seu espaço naquilo que não foi  definido como sendo devido a alguém, em outras
palavras, poderia/deveria ser 'dado de graça' aquilo que não pertencia a ninguém e que não trazia prejuízo
a ninguém – incluído nesta noção o próprio doador. Assim, o estranho, o estrangeiro, o viajante deve ser
deixado seguir em paz, por exemplo, dando-lhe água ou indicando-lhe o caminho correto, em suma, a
ideia  caritas parece então ter sido compreendida no sentido de que “se deve a um estranho aquilo que
pode ser dado, sem perda para nós mesmos, dentre as coisas comuns a todos, isto é, não designadas como
propriedade” (Cf MACINTYRE, Alasdair. Justiça de Quem? Qual Racionalidade?, p. 163).

353 MACINTYRE, Alasdair. Idem, ibidem, p. 178.
354 É preciso registrar que neste complexo caldeamento de tradições e novidades entra ainda em cena a graça

divina, que evoca uma justiça que não cabe ao ser humano compreender ou contestar. 
355 [Anicius Manlius Torquatus Severinus Boethius] (cerca de 475-524 d.C.), senador romano condenado à

morte, chamado de “último romano e o primeiro escolástico”, escreveu na prisão sua obra mais famosa,
Consolatio Philosophiae (524) — A Consolação da Filosofia – , que foi, depois da Bíblia e da Regra de
São Bento, a obra mais lida durante a Idade Média e que perpassa como um fio condutor.

356 Nela  encontramos questões sobre a natureza do  bem e do mal,  da sorte  e do  azar,  livre  arbítrio  e
predestinação em face da vontade de Deus. Investigações sobre “como explicar que o curso das coisas
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Os juristas escolásticos aprenderam com Boécio, na sua tradução latina comentada

de Aristóteles, utilizada desde meados do século VI até o século XII 357, conceitos capitais

como os de proposição máxima ou universal, de fundamental importância, não só para os

juristas que primeiro analisaram e sistematizaram os textos de Justiniano encontrados em

Bolonha por volta do século XIII, como também para todo o direito ocidental358. 

Apesar de Boécio e de seu Aristóteles, uma ideia de justiça intrinsecamente platônica

e cristã subjazerá a toda a cultura medieval europeia e somente começará a ceder – não

sem  grandes  resistências  –  por  volta  do  século  XII  ou  XIII359,  com  pensadores  que

lentamente  restabeleciam o  pensamento  aristotélico,  como Abelardo360 [1079-1142]  ou

Alberto Magno [1206-1280].

Neste  ambiente  de  rupturas  será  produzido  o  Policratus  de  João  de  Salisbury,

tributário da antiga tradição reunida por Isidoro de Sevilha [c. 560-636] no século VII e

que vinculava o ofício de reger a um constante corrigir os homens e o ofício de governar a

julgá-los e condená-los. O verdadeiro rei é ao mesmo tempo regente e governante e é

também justo e piedoso. É o princeps-iudex que tinha na justiça sua principal função e sua

principal virtude361. Esta “é uma concepção que encontramos intacta, em meados do século

humanas esteja tão pouco de acordo com a ordem perfeita que reina na natureza”? Ou mesmo: “Se deus
existe, de onde vem a injustiça e o mal que governam as ações dos homens”?
Boécio deixou registrado: “Posso ver que felicidade e miséria dependem dos respectivos merecimentos de
probos e ímprobos. [...] Mas, estranho intensamente essa inversão em que suplícios correspondentes a
crimes oprimem os bons, enquanto os maus pilham os prêmios das virtudes. Desejo saber de ti qual
parece ser o motivo de uma tão injusta confusão” “Video, inquam, quae sit uel felicitas uel miseria in
ipsis proborum atque improborum meritis constituta. [...] Cur haec igitur uersa uice mutentur scelerumque
supplicia  bonos  premant,  praemia  uirtutum mali  rapiant,  uehementer  admiror,  quaeque tam iniustae
confusionis ratio uideatur, ex te scire desidero”(BOETHIUS, De Consolatione Philosphiae, p. 119, T.A..).

357 BERMAN, Harold. La Formación de la Tradición Jurídica de Occidente, p. 150.
358 A ideia subjacente,  ou seja,  a  de que é possível  extrair  princípios universais de exemplos ou casos

particulares, remonta à primeira escolástica. Esta mesa lógica foi aplicada bem mais tarde por advogados
ingleses e norteamericanos para extrair regras gerais a partir de sentenças judiciais [casos particulares] .
(Cf. BERMN, Harold. Idem, ibidem, p. 150-151).

359 “Não é de se admirar que, quando os textos políticos e éticos de Aristóteles firam reintroduzidos na
Europa, os protagonistas da teologia agostiniana vissem em Aristóteles apenas assunto para condenação.
E pode muito bem parecer que, de seu ponto de vista, devessem estar certos, consideradas essas grandes
diferenças. O que nos surpreende é que alguém considerasse possível combinar a filosofia aristotélica
com a teologia agostiniana dentro de um único esquema de pensamento, por mas complexo que fosse. No
entanto, nas universidades do século XIII, o projeto de concretizar essa possibilidade viria a ser o ponto
central da pesquisa intelectual e moral, principalmente entre os professores e estudiosos dominicanos”
(MACINTYRE, Alasdair. Justiça de Quem? Qual Racionalidade?, p. 179)

360 Pedro Abelardo terá imensa influência na lógica de construção e interpretação do direito romano de
Justiniano, pois de seus estudos deriva a ideia [e a prática] de que uma 'proposição maxima' [univesal]
pode ser extraída de proposições particulares uma vez que se encontra implícita nelas. (ver BERMAN,
Harold. La Formación de la Tradición Jurídica de Occidente, p. 150).

361 GROSSI, Paolo. A Ordem Jurídica Medieval, pp. 160-161.
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XII, no primeiro grande tratado de filosofia política do momento sapiencial escrito pelo

prelado inglês João de Salisbury, em que o príncipe é retratado como 'imago aequitatis'” 362.

 Toda esta tradição pavimentou o caminho para a “reflexão conclusiva de santo

Tomás, o definidor das certezas medievais, na qual, com base num preciso ensinamento

aristotélico, se insiste no príncipe como 'custus iusti', guardião do que é justo"363.

É  necessário  ainda  registrar  que  o  século  seguinte,  o  século  XIV  conhecerá  a

Comédia de Dante [mais  tarde Divina Comédia]364 que,  ganhando versão impressa no

século XVI, será responsável por formar todo um imaginário sobre concepções ocidentais,

não somente de céu e inferno, mas também de poder, justiça e punição365366. 

Os dois séculos finais da Idade Média marcam o abalo da escolástica medieval –

estritamente vinculada ao pensamento das mais importantes escolas jurídicas europeias,

dentre  elas  Chartres,  São  Vitor,  Coimbra,  Vallodolid  –  pela  crítica  contundente  do

nominalismo  elaborada  pelos  franciscanos  Duns  Scoto  (1270-1308)  e  seu  discípulo

Guilherme de Ockham (ca. 1285 - ca. 1347). Pregando um retorno ao agostinianismo, se

voltaram contra as ideias tomistas.

362 GROSSI, Paolo. Opus cit., p. 161.
363 Idem, ibidem.
364 Dante (1265-1321) será figura chave na formação do imaginário ocidental sobre justiça e injustiça, esta

última 'palpável' através da visão da punição dos injustos na descida de Dante aos infernos [a ideia de
injustiça como transgressão de uma lei divina]. Neste cenário aparece o signo da justiça como um direito-
prêmio de ser feliz concedido por Deus em função se ter sido justo na terra, questão que não se desliga do
pensamento grego platônico do Mito de Er descrito na parte final  da República e que também tem
ligações com justiça e eudaimonia (este misterioso termo que carrega um sentido de 'estar bem e fazer
bem ao  estar  bem'  dentro  de  um  sentido  coletivo  e  ao  mesmo  tempo  plural  de  bem-aventurança,
felicidade, prosperidade (Ver nota 331: “O que é afinal, o bem para o homem?” (MACINTYRE, Alasdair.
Depois da Virtude,  p. 253) uma vez que os que vivem segundo a lei divina tem direito à felicidade
enquanto aos que a violam são destinados ao tormento perpétuo. Assim, a importância capital de Dante
em  termos  de  justiça  e  injustiça  parece  ter  se  estabelecido  mais  no  plano  do  imaginário  sobre
recompensas e castigos impostos a alma pela vida transcorrida na terra, uma mescla do destino  pos
mortem dos  justos  e  dos injustos  aos  moldes  do  pensamento de  Platão  na  República  e  da  virtude
aristotélica - síntese esta típica do pensamento dos finais da Idade Média. 
Em sua obra “Convívio” Dante chegou a anunciar que pretendia tratar diretamente do tema da justiça,
porém a obra restou incompleta. Nas partes que escreveu, quatro ao todo, a influência de Aristóteles se
torna clara em diversos pontos, tal como no que estabelece a felicidade como finalidade da sociedade
civil e fundamento radical do poder . (ALIGHIERI, Dante. Convívio, p. 154).

365 “O fundamento radical da magestade (sic) imperial, conforme a verdade, é a necessidade da sociedade
civil, que a um fim está ordenada, isto é, a vida feliz; para atingir a qual ninguém é por si suficiente, mas
antes necessitando da ajuda dos outros, como seja que o homem precisa de muitas coisas que um só não
pode satisfazer.  E por  isso disse o Filósofo  que o homem é naturalmente um animal  social”.(Idem,
ibidem).

366 Merece também nota, não só pelo número de traduções que alcançou, mas também pelo inusitado do
tema, a obra de Christine de Pizan (1365-1430), que escreve a Cidade das Damas, primeira voz feminina
a conseguir estabelecer publicamente uma crítica ao 'estado das coisas' em relação a situação em que se
encontravam as mulheres, muitíssimo (mais ainda) depreciadas pela 'novidade aristotélica', que resultará
em crescente alijamento jurídico das mulheres durante e após o restabelecimento do direito romano. 
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Santo Agostinho concebera a lex aeterna fundada tanto na voluntas Dei
quanto  na  ratio,  enquanto  o  Doutor  Angélico,  a  exemplo  de  Alberto
Magno, a situou como emanação da razão divina ou humana. Duns Scoto
sustentou a tese voluntarista, indicando a vontade divina como a primeira
causa, não fundada em qualquer outra, nem na razão. A condição para que
uma lei fosse reta ou legítima seria sua concordância com a vontade do
Criador367. 

Ao  atacar  o  tomismo  este  escolasticismo  franciscano  acabou  por  abalar  todo  o

edifício da escolástica medieval. São os prelúdios do humanismo que logo se estabelecerá

na Europa  retomando parte  da  doutrina  de  Platão,  mas  se  distanciando  da  ideia  da

centralidade de Deus como ratio suprema a ser imitada, sobretudo por se tratar de uma

vontade tida cada vez mais como ininteligível e cujas razões não são alcançáveis pelos

seres  humanos.  Este  sentimento  levará  cada  vez  mais ao  interesse  pela  natureza

humana.  

Um grande afresco de Rafael (1483 - 1520) na  Stanza della Segnatura [Sala da

Assinatura] do tribunal da Signatura gratiae368, realizado no Palácio Papal do Vaticano

de Júlio II (Papa de 1503-1513) entre os anos de 1509-1511, mostra 'no céu pintado sob

nossas cabeças'  as representações da Filosofia,  da Poesia,  da Teologia e da Justiça,

grande  síntese  da  classificação  ideal  da  cultura  renascentista369.  Desde  os  tempos

clássicos até os dias de hoje é comum a vinculação do 'justo' ao 'virtuoso' ou, ao menos,

a  vincular  a  prática  da  justiça  a  uma  'técnica  virtuosa'.  Observa-se  no  afresco

encomendado por  Júlio II  que das sete virtudes (quatro cardeais e três teologais370),

apenas a Justiça resta presente no teto371 e ela é representada ladeada por duas figuras

infantis portando tabuletas onde se pode ler Ius summcuique tribuit [a cada um o que é

367 NADER, Paulo. Filosofia do Direito, p. 168.
368 “A Sala  da Assinatura  contém os mais  famosos afrescos de Rafael.  Ademais,  ali  se  materializou o

primeiro trabalho executado pelo grande artista no Vaticano e que marca o início da alta Renascença. A
sala recebeu este nome por conta da mais alta corte da Santa Sé, a "Segnatura Gratiae et Iustitiae", que era
presidida  pelo  Papa,  que  a  usou,  em  meados  do  século  XVI,  como  sala  de  reunião  do  tribunal.
Originalmente  ela  foi  usada  por  Júlio  II  (pontífice de  1503  a  1513)  como biblioteca  e  escritório.”
(Disponível em http://mv.vatican.va/3_EN/pages/SDR/SDR_03_SalaSegn.html.

369 CHASTEL, André. Arte e Humanismo em Florença, p. 592.
370 Virtudes  cardeais:  Prudência,  Temperança,  Fortaleza e  Justiça.  Virtudes  teologais:  Fé,  Esperança  e

Caridade. 
371 André  de  Chastel  nos  adverte  que  a  “Segnatura  é precisamente  a manifestação  de um pensamento

iluminista que se propusera a ultrapassar e transformar o edifício da escolástica. Nesse projeto, só resta
dos Trezentos o que permaneceu nas doutrinas florentinas, cujos princípios mais importantes encontramos
aqui: o saber dos Sábios não é humilhado pela Revelação, à qual é complementar; a Poesia é promovida
ao nível das forças superiores do espírito; e a justiça, deixando de ser uma das Virtudes cardeais, assume
o seu lugar, como queria Platão, no topo da hierarquia moral”. CHASTEL, André. Opus cit., p. 592.
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seu].  Logo  abaixo  e  em relação direta  se  pode ver  o pandectas  de Justiniano e  as

decretais de Gregório IX372. 

O conjunto do trabalho 

é precisamente a manifestação de um pensamento humanista que se
propusera a ultrapassar e transformar o edifício da escolástica. Nesse
projeto,  só  resta  dos  Trezentos  o  que  permaneceu  nas  doutrinas
florentinas,  cujos  princípios  mais  importantes  encontramos  aqui:  o
saber  dos  Sábios  não  é  humilhado  pela  Revelação,  à  qual  é
complementar; a Poesia é promovida ao nível das forças superiores do
espírito;  e  a  Justiça,  deixando  de  ser  uma  das  Virtudes  cardeais,
assume  o  seu  lugar,  como  queria  Platão,  no  topo  da  hierarquia
moral373.

É  verdade que na cena de Rafael,  em um ponto mais  abaixo,  “sob  o arco  da

abóboda”374, aparecem também as alegorias das virtudes cardeais, mas apenas três – e

não quatro, pois falta ali exatamente a representação da justiça, que foi – como vimos –

ascensionada ao novo céu renascentista. Assim, o que se vê são as virtudes – tão caras à

Igreja e a teoria política medieval – rearranjadas sob um ponto de vista de 'submissão' à

Virtude das virtudes:

a Justiça está reinando no céu, entre as alegorias principais. De acordo
com a doutrina de Platão, retomada por Santo Agostinho, ela é a raiz
das Virtudes, e as abraça todas; é hierarquicamente superior  às suas
três irmãs. 'Justitia non est nisi prudens, fortis e temperans'  [não há
justiça se ela não for prudente, forte e temperante]375.

Com o humanismo chegamos a um grande ponto de inflexão, de escolhas e rupturas.

Deus deixa paulatinamente de ser o centro para onde se voltavam todas as mentes e cede

lugar a um antropocentrismo cada vez mais abertamente reverenciado. 

Se  num  momento  inicial  toda  Europa  se  curvou  às  novidades  trazidas  pelo

humanismo, muito fortemente visível na cultura e nas artes, cedo a Igreja católica se voltou

contra alguns nomes mais proeminentes da nova onda. A cátedra peninsular ibérica, que

inicialmente cedeu aos apelos da contestação nominalista, logo reagiu contra esta 'reforma

humanista'.  De  fato,  Portugal  e  Espanha,  em  grande  parte  capitaneados por  suas

universidades  que  se  atrelaram ao  Concílio  de  Trento  (1545-1563),  criaram inúmeras

objeções ao humanismo renascentista376 e seguiram caminho diverso do que predominou

372 GOMBRICH, E. H.. Symbolic Images, p. 89.
373 CHASTEL, André. Opus cit., p. 594.
374 Idem, ibidem, p. 608.
375 Idem, ibidem.
376 “A Contra-Reforma  caracteriza-se  por  dois  factos  de grande  repercussão  histórica.  O  primeiro  é  a
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no resto da Europa, tomando uma via alternativa e fazendo viver a segunda escolástica. É

na  esteira  deste  bloqueio  cultural  que  virá,  já  se  comentou,  a  grande  rejeição  a

pensamentos como os de Maquiavel ou Thomas Hobbes.

O caso deste último é paradigmático: é verdade que a justiça não foi o tema de

nenhuma obra escrita por Hobbes377, mas ela ocupa um lugar especial no seu pensamento,

pois  ao  perscrutar  a  natureza  humana  e  concluir  que  o  estabelecimento  das  leis  na

sociedade só pode derivar de um pacto coletivo vital  e justo em si mesmo por visar à

preservação da vida, Hobbes viu o ser humano em estado de natureza como um ser voltado

à satisfação de seus próprios desejos e interesses, num estado de beligerância constante que

só se resolvera pelo pacto. As concepções do pensador inglês não agradariam em nada ao

pensamento eclesiástico, pois a questão teológica de fundo [como o ser humano pode ser

mau por  natureza se ele foi  feito  segundo a imagem e semelhança de Deus,  que é a

essência do bem?] e também a ideia de que a necessidade de controle do 'homem lobo do

homem' é o fundamento primeiro do poder e da justiça378, e não uma emanação divina em

si  mesma,  fizeram  com  que  o  Leviatã  fosse  banido  por  séculos  dos estudos  nas

universidades ibéricas379 onde se formavam os juristas brasileiros até a fundação dos cursos

jurídicos no Brasil380.

fundação  da  Companhia  de  Jesus  (1534-1563),  à  qual  irão  pertencer  alguns  dos  tratadistas  mais
importantes da época. O segundo é a celebra~ção do Concílio de Trento (1545-1563), o qual levou a cabo
uma  formulação  mais  precisa  de  determinadas  doutrinas.  Se  o  renascimento  e  a  Reforma  tinham
manifestado dura oposição à Escolástica, a Contra-Reforma dá origem a novo florescimento desta, ou
seja,  à  «segunda  escolástica».  Tal  Florescimento  tem  início  com  um  ,,regresso  a  S.  Tomás»
principalmente na Itália, e atinge o maior esplendor em Espanha e Portugal. Juntamente com Roma, os
seus centros intelectuais foram as universidades de Salamanca e Coimbra.” (In, TRUYOL Y SERRA,
António. História da Filosofia do Direito e do Estado, p. 5).

377 PISSARRA, Maria Constança Peres. Entre o Leviatã e a vontade geral: uma reflexão sobre a noção de
justiça  no pensamento de Thomas Hobbes e de Jean-Jacques Rousseua.  In,  Maria  Constança  Peres
Pissarra e Ricardo Nascimento Fabbrini (Coord.). Direito e Filosofia. A Noçao de Justiça na História da
Filosofia, p. 72.

378 Hobbes reflete sobre o fato de que, se por natureza todo homem tem direito a todas as coisas, tem igual
direito  de reivindicá-las  a todo  momento.  Assim,  o 'dar  a  cada um o que é seu'  da antiga fórmula
aristotélica carece de todo sentido se não há minimamente um consenso prévio sobre 'o que é próprio de
cada um' e sobre quem tem o poder de dize-lo dispondo de 'força contra todos' para exigi-lo. 

379 O caso de Maquiavel também é notável. Ele, como Hobbes, não escreveu nenhum livro específico sobre
direito ou justiça, mas implodiu a imagem do bom rei divinizado que distribuía justiça entre seus súditos.
Também foi parar no Index.

380 (...omiss  noss)  “pelo  fato  de  não  existirem  na  Colônia  instituições  de  ensino  superior,  a  formação
universitária era dada aos brasileiros pela Universidade de Coimbra”.
(...omiss noss)
“Segundo estimativas abalizadas, no século XVI formaram-se, em Coimbra, treze brasileiros; no século
XVII, trezentos e cinquenta e quatro; no século XVIII, mil setecentos e cinquenta e dois e de 1781 a 1822
estudaram trezentos e trinta e nove brasileiros” (VENÂNCIO Fº, Alberto. Das Arcadas ao Bacharelismo,
pp. 7-8).
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No  século  XVIII,  com a  chegada  da  racionalidade  iluminista,  paulatinamente  a

justiça é retirada do 'céu das virtudes', afastando-se de modo crescente a transcendência

divina herdada ainda de Platão e do pensamento tomista. É interessante anotar que tal

movimento tardará muito a se manifestar em Portugal, que em termos da noção de 'justo'

segue apegado fortemente à justiça revelada dentro do espírito eclético de seu iluminismo. 

No final  do século XVIII,  levando aos últimos efeitos o processo de rupturas e

continuidades do pensamento iluminista com o humanismo que o antecedeu, Kant (1724-

1804) se afasta da ideia justo que se escolhe por pacto, para se debruçar sobre a natureza

profunda da estesia do justo.  O homem não seria liberto para infinitamente escolher e

estabelecer o que é ou não justo, mas antes seria dotado de uma capacidade específica de

raciocinar e perceber que, ao final, é ele próprio quem estabelece – ou deve estabelecer – o

dever de obedecer a norma que racionalmente cria dentro de si381. Em Kant a pergunta

sobre a justiça parece se deslocar de um 'o que é justiça' – como objeto e exterior ao ser

humano – para um 'como devo agir', impondo ele mesmo [o ser humano] as leis de sua

ação de modo que esta 'máxima da vontade' possa valer universalmente como princípio.

Em Kant 'o justo' não seria um elemento da realidade, mas antes fruto de uma sensibilidade

anterior à experiência, um dado, uma ferramenta da consciência que torna possível esta

experiência.

No período que se seguiu à obra de Kant se formaram ou se reeditaram extremos

opostos ao seu pensamento. O XIX verá recrudescer uma ideia de justiça que vincula o

justo ao útil, doutrina que alguns encontram origem na Grécia antiga, mais exatamente no

epicurismo382.

381 “obedecer ao dever que cria dentro de si mesmo sob o império da razão e que se opõe à felicidade e às
inclinações pessoais” (KOLM, Serge-Christophe. Teorias Modernas da Justiça, p. 252).

382 “uma abordagem apressada da filosofia epicurista poderá fazer crer que a busca do prazer como critério
de ação (em oposição à dor) e de finalidade (“princípio e fim da vida feliz””, Epicuro, Carta a Meneceu, $
128) finda por interditar  toda teorização séria,  ou ao menos fecunda, da relação com os outros e da
questão da justiça. É verdade que o útil é pensado em relação à busca do prazer e a fuga da dor pelo
indivíduo. A ética epicurista não é uma condução sem sentido, porém, a um individualismo exacerbado,
pois o que é entendido por este prazer-fim é um prazer estável, moderado e sem excessos (o limite do
prazer é um limite inferior, aquele correspondente à supressão da dor e da necessidade), que consiste na
ausência  das  dores  do  corpo  (aponia)  e  dos  sofrimentos  da  alma  (ataraxia).  Para  conseguir
verdadeiramente esta felicidade plena, o sábio deve garantir uma segurança (asfaléia; cf Epicuro, Maxime
Capitale, XIV) que passa por uma espécie de cálculo de utilidade, e os desagregamentos ligados aos
comportamentos injustos são tais que são irrevogavelmente excluídos da vida feliz. Além disto, o respeito
aos outros pode atingir um nível de interesse desinteressado dentro de uma relação de amizade autêntica.
Assim,  a justiça serve ao mesmo tempo ao interesse coletivo  e ao interesse individual;  ela  visa em
primeiro lugar a saúde individual, mas, como filosofia, corresponde a uma generosidade que, em sua
totalidade, está sem dúvida ligada ao que Aristóteles entendia por equidade.” (BALAUDÉ, Jean-François.
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Fortemente apoiado no pensamento de Jeremy Bentham (1748-1832),  a força do

pensamento utilitarista no âmbito das concepções de justiça foi imenso:

da metade do século XIX até o lançamento, de Teoria da Justiça em
1971, o utilitarismo deteve a hegemonia em filosofia política, ela foi o
ponto  de  referência  na  matéria  (Bentham,  Mill,  Sidgwick).  Nele  a
justiça  é  definida  como  utilidade  comum  e  se  assenta  sobre  o
enunciado  geral  segundo  o  qual  o  objetivo  de  toda  sociedade  é
produzir a maior felicidade possível a seus membros. O utilitarismo se
apresenta  como  não  metafísico  na  medida  em  que  o  cálculo  da
utilidade repousa precisamente sobre a vida humana. Ele é universal:
todos  desejam possuir  o  bem fundamental,  a  utilidade,  considerada
como um fim em si mesma, os outros bens são de fato considerados
como  os  meios  de  a  alcançar.  Assim,  todo  comportamento,  seja
individual ou coletivo, deve ser julgado tendo em vista seus efeitos, o
que protege contra o arbítrio moral, e as ações julgadas moralmente
boas maximizam a utilidade, o que a faz uma doutrina progressista,
que preconiza notavelmente o desenvolvimento do voto universal, as
medidas  sociais.  O  utilitarismo  repousa  sobre  o  enunciado
aparentemente  consensual  segundo  o  qual  um  comportamento  é
moralmente justo quando produz a máxima felicidade dos membros da
sociedade383. 

Mas foi a partir da obra de Hans Kelsen (1881-1973) que o 'problema da justiça' foi

mais  notadamente  afastado  das  discussões  jurídicas.  Para  ele  e  seus  seguidores  –  os

juspositivistas – o direito não seria jamais uma ciência se se mantivesse atrelado a questões

ligadas à ideia ou à busca do 'justo'. Para o positivismo jurídico “não se pode dar o status

científico ao estudo do direito se não se puser entre parênteses o problema da justiça” 384. 

Se a Justiça é tomada como o critério da ordem normativa a designar
como Direito, então as ordens coercitivas capitalistas do mundo ocidental
não são de forma alguma Direito do ponto de vista do ideal comunista do
Direito, e a ordem coercitiva comunista da União Soviética não é também
de forma alguma Direito do ponto de vista do ideal de Justiça capitalista.
Um conceito de Direito que conduz a uma tal conseqüência não pode ser
aceito por uma ciência jurídica positiva. Uma ordem jurídica pode ser
julgada como injusta do ponto de vista de uma determinada norma de
Justiça. 
O fato, porém, de o conteúdo de uma ordem coercitiva eficaz poder ser
julgado como injusto, não constitui de qualquer forma um fundamento
para não considerar como valida essa ordem coercitiva.385

Outro pensamento importante é a crítica de Karl Marx que traz a ideia de que a

Les Théories de la Justice dans L'antiquité, p. 106). 
383 TARRIT,  Fabien.  Inégalités  et  théories  de  la  justice.  Université  de  Reims  Champagne-Ardenne.

Disponível em http://jourdev.gretha.u-bordeaux4.fr/sites/jourdev.gretha/IMG/pdf/3a_tarrit.pdf.
384 FARAGO, France. A Justiça, p. 217.
385 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito, p. 35.
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justiça não contém outra coisa que não sejam normas impostas por uma classe dominante

para garantir e perpetuar seus privilégios. Apesar de ter sido de aluno de Savigny – ou

talvez  por  ter  sido  aluno  de  Savigny  –,  Marx  não  construiu  uma  teoria  do  direito,

acreditando  que  uma sociedade  igualitária  não necessitaria  de  tal  instrumental  já  que

fadada ao desaparecimento da noção de seu e meu386. 

O século XXI não superou a forte dicotomia entre uma ideia de justiça que pode ser

ainda chamada de liberal (racional e universalista) e uma ordem que vem sendo chamada

de  “comunitariana”387 (histórica388 e  comunitária).  Se  o  século  passado  assistiu  a  um

embate entre juspositivistas e jusmaterialistas históricos, hoje – e talvez desde finais do

século XX – os polos antagônicos se formam entre os que defendem algo que para alguns

se aproxima de um retorno à teoria das virtudes389, cujo grande defensor seria MacIntyre, e

os defensores da necessidade de uma ordem liberal universal, sendo o grande nome o de

Rawls. 

Em linhas gerais, se pode dizer que enquanto os universalistas seguem acreditando

na  possibilidade  escolha  racional  de  um  certo  número  de  princípios  normativos

concernentes  ao  justo  –  que  nos  remete  a  possibilidade  de  um  justo universal;  os

“comunitarianos  recusam  a  hipótese  de  uma  deliberação  que  aconteça  segundo  uma

escolha  racional  e  fora  de  qualquer  contexto,  de  qualquer  pertencimento  a  uma

comunidade histórica e cultural precisa”390

O estado atual da questão vem sendo descrito como o embate do justo391 – no sentido

de  regras  justas  racionais  –  com  o  bem  –  não  no  sentido  antigo em  que  o  bem se

equiparava ao justo, mas no sentido de que o bem comunitariamente definido pode se

sobrepor aos direitos individuais racionais. 

Este  embate  faz  opor  a  ideia  de  um  estado  neutro,  que  não  interfere  na

autodeterminação dos indivíduos quanto à noção de bem ou da melhor forma de viver –

um viver feliz – e “que não justifica suas ações com base na superioridade ou inferioridade

386 “Para Marx, assim como para Platão e Rousseau, não haveria necessidade alguma de justiça na sociedade
ideal” (FLEISCHACKER, Samuel. Uma Breve História da Justiça Distributiva, p. 149)

387 FARAGO, France. Opus cit., p. 229.
388 A oposição entre racional e histórico é encontrada em Kant. Ver Immanuel Kant. Lógica. Introdução, IX,

22. 
389 FARAGO, France. Opus cit, p. 229.
390 Idem, ibidem, p. 264.
391 “Todas as teorias liberais – de Kant a Rawls e Habermas – provêm de um postulado universalista e

formalista que afirma a racionalidade possível da escolha de um certo número de princípios normativos
concernentes ao justo” (In, France Farago. A Justiça, p. 230).
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intrínseca de tal ou qual concepção de vida boa”392, com a ideia de um estado que não deve

ser  neutro,  sendo  mesmo  sua  responsabilidade  não  ser  neutro,  mas  sim  ensinar  aos

cidadãos  a  abrir  mão  de  suas  próprias  concepções  de  vida  boa  em  nome  da vida

comunitária393.  O bem neste sentido comunitariano “prevalece sobre as pretensões dos

indivíduos aos direitos e aos recursos necessários para realizar suas próprias concepções de

bem”394. 

Neste  ambiente,  enquanto  “o  liberalismo  denuncia  a  ilusão  de  acreditar  que  as

sociedades democráticas possam, em sua diversidade, ser governadas a partir de concepção

do bem, já que todo consenso sobre a natureza da 'vida boa' depende mais frequentemente

da coerção do que da razão”395, o comunitarismo recusa “a hipótese de uma deliberação

que aconteça segundo uma escolha racional  e  fora  de qualquer  contexto,  de qualquer

pertencimento a uma comunidade histórica e cultural bem precisa”396.

Nos  dias  de  hoje,  o  ethos fundador397 ou  “o  etos  adquirido  e  transmitido  pela

tradição, não sendo mais capaz de modelar a sociedade em seu conjunto, não pode mais

servir de fundamento, de legitimação das questões levantadas sobre a justiça”398.

Talvez não seja demais  dizer  que as questões do 'justo em si'  e  da prática  da

justiça que se configuraram ao longo das eras são os grandes pontos nevrálgicos de

toda a cultura ocidental. 

Expressões  corriqueiras,  tais  como  justiça  distributiva  e  comutativa,  tiveram

variações de significado tão intenso que se torna praticamente impossível, a partir de

concepções atuais, reconhecê-las facilmente no passado399. 'Justiça', efetivamente, não é

um dado, uma palavra, de significado imutável e invariável e o complexo de ideias que

ela evoca são de extrema plasticidade.  

Ao final  se tem que o conceito de justiça segue sendo 'histórico'  –  não como

392 KYMLICKA, Will. Les Théories de la Justice: Une Introduction, p.224.
393 Reeditando o pensamento aristotélico segundo o qual resta  “claro que a cidade tem precedência por

natureza sobre o indivíduo” (Cf Aristóteles. Política. Livro I, 1253a.)
394 KYMLICKA, Will. Opus cit., p.225.
395 FARAGO, France. Opus cit, p. 230.
396 Idem, ibidem, p. 264.
397 Hesiod. The Homeric  Hymns and Homerica with an English Translation by Hugh G. Evelyn-White.

Theogony.  Cambridge,  MA.,Harvard  University  Press;  London,  William  Heinemann  Ltd.  1914.
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0130%3Acard%3D63.

398 FARAGO, France. Opus cit, p. 230.
399 Justiça distributiva, numa concepção moderna, por exemplo, não seria reconhecida por Aristóteles, que

não tinha em mente a ideia de distribuição de determinados bens “quando escreveu sobre a distribuição
do status político de acordo com o status moral ou social” (In, FLEISCHACKER, Samuel.  Uma breve
história da justiça distributiva, p. 09).
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oposição a 'racional',  mas como continuidade que se modifica no 'longo tempo'  –  e

ideológico,  fruto sim de condicionamentos culturais que seguem se reconstruindo ao

longo das eras, não sendo possível ter certeza sobre o que a palavra justiça efetivamente

significa,  podendo ser  vista  “ora como liberdade,  ora como razão divina,  ora como

atributo inerente ao homem, ora como garantia em face do Estado, ora como virtude”400.

400 BITTAR, Eduardo C. B. Opus cit., p. 7.



O Espelho e a Espada O Controle Ético Moral de Quem Administra o Estado p     Ð   -       Ð . 104

CAPÍTULO II 

A TRADIÇÃO DOS ESPELHOS

1 – Platão como guia

A expressão 'tradição dos espelhos' se refere aqui à técnica de criação de textos –

discursos, manuais, roteiros – com instruções, ainda que sob formas variadas, tais como

poemas, cartas, opúsculos e elogios – para o exercício do poder; técnica que pressupõe

a existência de um modelo ideal de governante a ser imitado ou mesmo que 'governar'

pode  e  deve  ser  aprendido.  Elaborar  tais  espelhos é  uma  prática  que  remonta  à

antiguidade.

Alguns autores apontam os trabalhos de Homero (séc. IX  ?– séc.  VIII  ?  a.C.)

como “a mais antiga fonte de inspiração do retrato ideal do príncipe”401.

A Antiguidade,  a  partir  dos  Poemas  Homéricos,  serve de  fonte  de
inspiração  a  um  modelo  de  rei  e  de  realeza  que  vai  perdurar  no
decorrer dos tempos. Nos Poemas Homéricos se descreve a natureza e
a missão divina  do  rei,  a  par  de sua  humanidade,  que  a  expressão
'pastor de povos' encarna402.

Apesar de Homero não ter produzido um espelho em sentido estrito, ele se liga,

pela  aproximação  do  rei  a  um  modelo  divino,  ao  gênero  que  mais  tarde  marcou

profundamente a visão cristã de bom governante: os  specula principum  [espelhos de

príncipe].

  Há diversas obras pagãs dirigidas ao 'bom governo dos governantes', mas é fato

que elas jamais foram conhecidas ao tempo de sua produção com o nome de specula

principum403, nomenclatura surgida somente a partir do século XII 404. Como exemplos
401 SOARES, Nair de Nazaré Castro. O Retrato do Príncipe Como Estratégia Política e Modelo Educativo

no Renascimento.  In,  Aurélio Pérez Jiménez  et alli (Coord).  O Retrato Literário Como Estratégia de
Teorização Política, p. 182.

402 Idem ibidem, p. 181.
403 THELAMON, Françoise. Opus cit, p. 31.
404 Os Specula ocupam, ao lado dos Exempla, destacado lugar na retórica tardo-medieval e tinham ambos

uma função essencialmente educativa, sem perder de vista o caráter de geradores ou, antes, 'recolhedores'
de regras morais/moralizantes já existentes na 'mente de Deus' e capazes de plasmar um 'dever agir' de
observância obrigatória. Enquanto os  Exempla parecem ter sido mais voltados a um viver 'comum', os
Specula foram obras de diferentes tipos que, apesar de alguns deles não terem se limitado a este aspecto,
se dirigiam essencialmente a questão do exercício do poder e cuja produção se prolongou para além da
Idade Média.   Agir  por  semelhança ao modelo  ideal  estabeleceu a  tônica analógica  do pensamento
medieval em relação aos atos de poder e ao estabelecimento/descoberta das leis que os regem. “No que
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destes guias antigos podemos mencionar, além de Homero [aliás, citado por Platão na

República  (606c-607a)405],  o  Discurso  a  Nicocles,  de  Isócrates  (séc.  IV  a.C.),  o

Gratiarum Actio [ação de graças]406 de Plínio, o jovem (61?-114), dirigido ao imperador

Trajano (53-117) e datado do ano 100, ou mesmo o Sonho de Cipião, de Cícero (106

a.C.- 43 a.C.) e o De Clementia de Sêneca (4 a.C.-65).

 É característica fundamental deste tipo de literatura do poder – ou para o poder

– o conteúdo sapiencial,  ou seja,  a exposição de um saber,  de uma sabedoria sobre

como deve se comportar aquele que tem em suas mãos o ofício de governar e não é rara

a apresentação de um modelo histórico [ou supostamente histórico] a ser observado. No

caso do gratiarum actio de Plínio, por exemplo, o deus Júpiter serviu de molde. Senhor

da cabeça, signo de racionalidade e todo-poderoso benfeitor que assegurava ao mundo

paz e estabilidade, teria designado a Trajano407 a função de governar.

Os specula, como se vê, tem raízes muito antigas. Pensar em como deve ser um

governante  ideal  ou  uma  cidade  ideal  submetida  a  leis  ideais  remete  muito  ao

pensamento de Platão. De fato, vem dele os primeiros relatos que nos chegaram sobre

investigações acerca do poder, das leis e do agir ideal para construção e manutenção de

cidades e reinos408. Buscar um mundo de virtudes perfeitas que levasse a humanidade a

um estágio racional e superior incluía, então, o esforço em adquirir conhecimento, mas

não qualquer conhecimento, mas sim aquele que aproximasse o ser da mente de Deus

que,  para Platão,  era o grande criador  e organizador de todas as coisas.  A criatura,

diz  respeito  `Europa medieval,  pensar  por  analogia  significava  estabelecer  conexões entre  o  mundo
divino e o mundo humano, entre o Modelo e suas imagens. O universo era visto como uma grande rede
de analogias porque na cultura cristã o ponto inaugural daquelas relações era evidentemente a Criação,
que significa a presença, embora incompleta, de propriedades e formas do primum analogatum (Deus)
nos secunda analogata, sobretudo no homem, feito «à imagem e semelhança» Daquele.” (Cf, FRANCO
JÚNIOR, Hilário. Modelo e imagem. O pensamento analógico medieval. In, Bulletin du centre d'études
médiévales d'Auxerre. Edição eletrônica, sem numeração de páginas).

405 Apud SOARES, Nair de Nazaré Castro. Nota 2. O Retrato do Príncipe Como Estratégia Política, p. 182.
406 AUVRAY-ASSAYA, Clara. Le cosmos et l'éthique, p. 19.
407 “Um lugar de relevo deve ser dado ao Panegírico de Trajano de Plínio-o-Moço, obra dirigida a um

príncipe ainda vivo, onde se apresenta de forma acabada uma doutrinação política, que informa todos os
tratados  futuros.  Justificam  a  fortuna  deste  panegírico  a  universalidade  e  a  intencionalidade  da
caracterização da figura do príncipe e da sua acção” (SOARES, Nair de Nazaré Castro. Opus cit., p. 186)

408 [Em Platão] “Poemas Homéricos servem já de referência e fonte de inspiração a um modelo de rei e
de realeza, que vai perdurar no decorrer dos tempos. Neles se define a natureza e a missão divina do
rei, a par da sua humanidade, traduzida na expressão pastor de povos (Il. I, 231), que conheceria tão
grande fortuna.  Pela influência que a  epopeia  homérica  exerce na teorização do poder  real,  mas
sobretudo pela espiritualidade e mundo de valores que encerra,  deve ser considerada mais antiga
fonte de inspiração do gênero, que se designa por tratados de educação de príncipes” (In, SOARES,
Nair  de Nazaré Castro.  Um Ideal Humano: Política  e Pedagogia no Renascimento Português,  p.
126)
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imersa num universo repleto de incomensuráveis grandezas, deveria buscar na maior

grandeza visível – os céus – o caminho para a mente do criador. 

Não é sem razão que o estudo das leis que regiam os céus e o movimento dos

astros,  repletos  de  razão  matemática  e  harmonia,  foi  fundamental.  Para  Platão,  “as

órbitas regulares dos astros proclamavam a mente divina que os ordena”409. 

O filósofo, assim, propunha que se estudassem as leis que regiam os elementos

celestes,  campo do conhecimento  então chamado de astrologia,  pois,  educado deste

modo o homem poderia acessar a mente divina de onde fluía o verdadeiro bem410. O

céu, primeiro e perpétuo espelho das divinas e imutáveis leis de Deus, seria para ele

fonte inesgotável de sabedoria e de bondade. 

Mas este espelho celeste não era o único, pois Platão também deixou registrado

que o olhar do outro é também nosso espelho, "quando, face a face, miramos o olho de

alguém, nosso rosto se reflete na sua pupila como num espelho. Aquele que olha assim

vê sua própria imagem"411. 

Apesar de grande parte da obra de Platão ter permanecido desaparecida durante

praticamente toda a Idade Média – desde o século V até o fim do século XV – enquanto

somente teria sido conhecida uma tradução latina do século IV de uma parte do Timeu

e  algumas  referências  à  obra  de  Platão  deixadas  por não  mais  que  meia  dúzia  de

filósofos,  dentre eles Aristóteles,  Cícero,  Agostinho e Boécio412,  a  influência de seu

pensamento foi marcante durante todo aquele período.

A grande fonte desta preservação no Ocidente foi, sem dúvida, parte do que hoje

conhecemos como patrística,  notadamente a partir  da obra de Agostinho de Hipona

[Santo Agostinho]413. Nos séculos iniciais do cristianismo, além dos Evangelhos, ainda

não sistematizados como os conhecemos hoje,  foi  o pensamento extraído de Platão,

pela via do neoplatonismo, o grande guia num momento em que 

no Oriente a questão eram os problemas trinitários e cristológicos, o
Ocidente  ocupava-se  sobretudo,  de  questões  soteriológicas.  Aqui
tratava-se menos de especulações metafísicas, que tão decisivas eram
para  os  Gregos,  do  que  problemas  práticos  que  envolviam
directamente toda a vida cristã e respeitantes à salvação pessoal. Tais

409 BARKER, Ernest. Teoria Política Grega, p. 355.
410 Idem, ibidem, p. 327.
411 Platão. Alcebíades, 133 a. Citado por Françoise Thelamon, in Constantin, p. 32.
412 BARKER, Ernest. Opus cit, p. 361.
413 TRUYOL Y SERRA, António. História da Filosofia do Direito e do Estado, 177.
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como a liberdade da vontade humana e o pecado, o estado de graça e o
pecado  original,  a  necessidade  e  o  papel  de  fé  no  processo  de
justificação de cada um414.

Agostinho, que viveu os últimos anos do Império Romano ocidental, "foi a figura

predominante na teologia medieval, até encontrar um parceiro equivalente em S. Tomás

de  Aquino”415,  se  ocupou  longamente  do  tema  da  salvação  da  alma, ou  antes,  da

articulação nem sempre harmoniosa entre o viver no mundo e a promessa de viver após

o mundo.

Em Agostinho, a vida justa e feliz é projetada à eternidade e é pensando nela que

o ser humano deve orientar-se e agir na terra. É dele a obra intitulada Cidade de Deus,

escrita durante seus últimos anos de vida e com os bárbaros às portas de Roma. Nela é

reapresentada, do ponto de vista cristão, "a ideia antiga de que o homem é cidadão de

duas cidades,  a cidade de seu nascimento e a Cidade de Deus"416.  E é sempre esta

última a mais importante417.

A noção de uma dupla natureza humana, uma física e material  e outra etérea e

espiritual, havia chegado a Agostinho através do neoplatonismo de Plotino418, distinção

esta que se encontra nas bases de todo o pensamento cristão em matéria de ética e

política419. A importância do encontro do cristianismo com o pensamento de Platão nos

momentos  finais  do  Império  do  Ocidente  é  capital  para  a  formação  da  nova

mentalidade jurídica que se seguiria, pois algumas das formulações do filósofo "virão a

incorporar-se também na teoria agostiniana da lei eterna e da lei natural"420. 

Foi a partir do avanço do cristianismo, no período conhecido como baixo império,

quando o quadro sucessório em Roma passou a ser 'regulado' por seguidos assassinatos,

que questões sobre as condições éticas para o exercício do poder começam a ganhar

força.

O último grande sistema de filosofia grega, o neoplatonismo, ao mesclar-se com a

nascente doutrina cristã produziu alguns dos primeiros escritos cristãos voltados para a

prática do poder político. Talvez o primeiro destes guias dedicados ao bom governo –

414 FRANZEN, August. Breve História da Igreja, pp. 97-98.
415 Idem, ibidem, p. 102.
416 SABINE, Georges H. Historia de la Teoría Política, p. 163.
417 Ideia que aparece originalmente em Platão. 
418 TRUYOL Y SERRA, António. Opus cit, p. 177.
419 SABINE, Georges H. Opus cit, p. 164.
420 TRUYOL Y SERRA, António. Opus cit, p. 177.
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mas não ainda um Speculum em sentido estrito421 – tenha sido o  De Vita Constantini

(337?-339?), de Eusébio de Cesareia (260?-339). Não era ainda um espelho, "nem era

um encômio, nem um elogio, nem um panegírico, nem uma biografia, mas um pouco

disto tudo ao  mesmo tempo"422.  Nele  foi  dado ao  imperador  romano Constantino o

epíteto de  philotéos,  o  amado por  Deus e,  ressaltando suas qualidades  de soberano

piedoso  e  humilde,  foi  festejada  sua  presença  como  um  presente  da  Divindade  ao

mundo, um repositório de virtudes cristãs. Não que Constantino correspondesse a este

modelo  ideal.  Porém,  exatamente  por  este  motivo,  ou seja,  por  se  tratar  de  uma

idealização do bom governante, é que a obra de Eusébio pode também ser vista como

um precursor dos specula cristãos. 

Eusébio viveu e, talvez o que seja mais importante, sobreviveu num mundo de

extremas  incertezas,  onde  as  disputas  em torno  do  poder  não  raro  terminavam  em

abertos embates sangrentos ou em surdos assassinatos. Um tempo onde o cristianismo

ainda disputava largos territórios com o paganismo e onde a Vulgata423 tinha apenas

começado a circular.

Na banda oriental  do império,  por sua vez, encontramos a obra de Sinésio de

Cirene (ca. 373-414), em verdade uma epístola dirigida ao imperador romano oriental

Arcádio (377?-408), onde o autor faz alertas sobre os deveres do rei e sobre os riscos

da degeneração em tirania se em "vez de tomar a lei como caminho, transforma em lei

o seu apetite"424.

Observa-se  muito  nitidamente  o  viés  neoplatônico  cristianizado  da  obra  de

Sinésio quando, invertendo uma tradição anterior ainda em voga no seu tempo e que

isolava o monarca dos súditos, ele pregava que o rei deveria viver a vida dos outros

homens425. Se o viés místico do platonismo levava a um desinteresse pelas coisas deste

mundo,  com o  cristianismo ele  se  volta  ao  interesse pelas  coisas  do  mundo  como

aspecto  necessário  à  salvação,  uma vez  que a  vida  na terra  teria  sido  imposta  aos

homens como meio para atingir o que se acreditava ser um estágio superior. Assim, por

esta  via,  caberia  ao  rei  não se isolar  dos súditos, dedicando-se ao  cumprimento  da

421 O nome 'espelho' usado numa obra dirigida à educação de príncipes apareceu pela primeira vez com
Godofredo de Viterbo no século XII com o seu Speculum regum (Espelho dos reis).

422 THELAMON, Françoise. Opus cit, p. 33.
423 Apenas no final do século IV surgiu a tradução latina dos textos bíblicos, conhecida como Vulgata latina.
424 THELAMON, Françoise. Opus cit, p. 33.
425 Idem, ibidem. 
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tarefa maior que lhe foi confiada, a de conduzi-los pelo caminho do bem e da virtude,

como teria feito Jesus. Talvez tenha começado a se estruturar aqui mais claramente a

ideia cristã de missão.

Estes precursores dos Specula cristãos foram produzidos em meio a uma imensa

crise de legitimação sucessória que atingiu todo o Império romano.  Conviviam ainda

neste ambiente (séc.  IV) duas vias do neoplatonismo: uma versão pagã, oriunda das

escolas filosóficas fundadas por discípulos de Jâmblico (c. 245-270)426 e uma versão

cristã, que começava a aparecer timidamente e iria eclodir mais tarde com Agostinho de

Hipona. 

De fato, quando o imperador Dioclesiano (244-313), em 293, repartiu seu poder

criando  um colégio  de dois  Augustos  e  dois  Césares  – os  conhecidos  'tetrarcas',  a

disputa pela sucessão logo tomou o caminho da força e da traição. Constantino (272-

337),  primeiro  imperador  a se  converter  ao  cristianismo (em 312),  era  filho de um

destes  tetrarcas, o de nome Constâncio (250-306). Após a morte do pai, ambicionando

a unificação do poder em suas mãos, Constantino "elimina sucessivamente seus rivais

para se impor, enfim, em 324 como poder único, como único imperador"427. 

Três filhos do imperador Constantino [Constantino (316-340), Constâncio (317-

361) e  Constante  (320-350)]  herdam o império  em 337,  mas dois  deles  entram em

disputa.  No ano de 350 somente Constâncio está vivo (e se torna imperador com o

nome  de  Constâncio  II).  Muito  ligado  aos  cristãos,  ele  inicia  uma  implacável

perseguição aos pagãos. Sem herdeiros diretos, Constâncio II  cria e educa seus dois

primos Gallo (325-354) e Juliano (331-363) e lhes dá uma educação cristã procurando

desviá-los da tradição pagã ainda muito presente então. Gallo, porém, é morto em 354 e

Juliano abandona o cristianismo e entra em guerra pelo poder com Constâncio II428. O

imperador morre vitimado pela peste em 361. Este falecimento inesperado faz encerrar

426 Jâmblico, inspirado pelos ensinamentos dados em Roma por Plotino (205-270) e publicados por seu aluno
Porfírio sob o título de Enéadas, fundou uma escola filosófica na Síria, de onde partiu o filósofo Sopatros
para  se  tornar  conselheiro  próximo  do  Imperador  Constantino.  Sópatros  foi  mais  uma  vítima  da
carnificina que cercava os acessos ao poder no baixo Império.  Um aluno seu, Aidésios, fundou uma
escola frequentada pelo jovem Juliano, sobrinho de Constantino, que se tornaria imperador e tentaria, sem
sucesso, refrear o cristianismo (Cf. O'MEARA, Dominic; SCHAMP, Jacques (edit). Miroirs de Prince de
l'Empire Romain au Ive Siècle, p. 12.).

427 O'MEARA, Dominic; SCHAMP, Jacques (edit). Opus Cit., p. 2.
428 Não parece ter havido nenhuma batalha entre Juliano e seu tio Constâncio, que morreu de peste bubônica

enquanto se deslocava para conter as tropas de Juliano que haviam se insurgido e proclamado este último
imperador. (Cf, CARLAN, Cláudio Umpierre. Constantino e as transformações do Império Romano no
Século IV. In, RHAA – nº 11 – p. 32).
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a guerra e conduz Juliano (conhecido como o Apóstata) ao trono429. 

Foi breve o reinado de Juliano, que caiu em batalha em 363430, imperador que fez

cessar a perseguição aos pagãos e tentou refrear a cristianização da vida política, da

administração e da educação.  

Neste ambiente os 

problemas do império e dos políticos persistem provocando uma busca
de soluções que vai dar lugar a uma reflexão filosófica sobre o que de
fundamental  estava  em jogo.  Com frequência,  o  poder  se construía
com base na força militar,  na intriga e nos assassinatos.  Este poder
buscava também se estabelecer e se prolongar por meio de linhas de
parentesco, por esboços de uma sucessão dinástica431.

A busca de respostas para algumas sérias questões vão entrar em pauta:  quais

seriam as competências intelectuais e morais que justificam o acesso ao poder? Qual a

diferença entre um rei bom e um tirano? Como a boa governança deve se estruturar?

Como assegurar o bom uso da força, limitando o arbítrio? Se o objetivo do poder deve

ser a boa governança e não o enriquecimento e o poder pessoal  e familiar,  em que

consistirá, então, esta boa governança? Qual é o sentido, a finalidade da comunidade

política  daqueles  que  exercem  e  daqueles  pelos  quais  o  poder  é  exercido  e  quem

determinará a sua função e o seu bom uso? 432

A primeira resposta,  como já vimos, foi  encontrada num retorno à cosmologia

platônica, que apontava para a necessidade de buscar no mundo etéreo a resposta para o

conserto  de  um  mundo  dilacerado433.  Este  pensamento,  restruturado  a  partir  da

429 O'MEARA, Dominic; SCHAMP, Jacques. Opus cit,, pp. 2-3.
430 Talvez  atingido  por  um soldado  cristão  de  seu  próprio  exército  durante  a  batalha  contra  os  persas

sassânidas, conforme noticiou seu amigo, o filósofo Libânio, informação, porém, não confirmada por
nenhum outro contemporâneo. (Cf, CARLAN, Cláudio Umpierre.  Constantino e as transformações do
Império Romano no Século IV. In, RHAA – nº 11 – p. 32). 

431 O'MEARA, Dominic; SCHAMP, Jacques. Opus cit., p. 3.
432 Idem, ibidem, p. 4.
433 Com uma mistura de mitos e conhecimento matemático, aparece em Platão, no Timeu, a visão de que

o Universo, locus, por excelência, da ordem eterna e da razão, era parte visível da mente de Deus. A
partir da observação do movimento ordenado dos corpos celestes o ser humano poderia aprender muito
sobre  sua  própria  essência.  Platão  acreditava  que  aqueles  movimentos  harmônicos  produziam sons.
Assim,  ouvir  a  música  das  esferas  e  entender  a  geometria  celestial  era  caminhar  pela  estrada  que
conduziria ao mundo superior.
No centro deste Universo a Terra que flutuava imóvel no espaço era circundada por todos os demais
corpos celestes. Tudo girava ao seu redor: planetas e estrelas perfaziam, em perfeita trajetória, o grande
círculo eterno. Esta cosmologia platônica ajudará a divulgar a imagem do Rei Sol – cuja origem parece
remontar à mística da realeza oriental (Ver SOARES, Nair de Nazaré Castro. Um Ideal Humano: Politica
e Pedagogia no Renascimento Português. Nota 4, p. 124. In, Revista «Humanitas» (nº 41-42), (pp. 121-
155) – que ilumina esta terra imóvel e a faz viver.
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construção da doutrina do cristo, vai reforçar as ideias de separação entre o Reino da

Terra e o Reino dos Céus e da necessidade de que o ser humano buscasse sabedoria na

educação. 

Neste  ambiente,  não  é  sem  razão  que  a  educação  superior  medieval  –  o

quadrivium – incluía geometria, música e astrologia, além da aritmética. Curiosamente,

porém, a teoria da educação em Platão não aparece no Timeu, mas sim na República –

obra que se tem por desconhecida no medievo. Ernest Barker atribui tal fato a algum

padrão inconsciente434.  Porém,  as coincidências  são enormes para  que não se possa

admitir algum contato com a obra, ainda que de modo indireto, talvez sob a forma de

permanências culturais.

A produção de instruções – agora cristãs – ao soberano vai ser um meio eficaz de

se tentar educar para o poder. Mas não é só: há estreitas ligações entre a produção dos

A identificação do príncipe com o sol ganhará força no pensamento neoplatônico eclético de Cícero, no 

“De republica  (6.17),  o sol  é designado  dux et princeps et moderator luminum reliquorum,
terminologia usada pelo Arquinate (sic) para caracterizar o  princeps ciuitatis  e o seu papel na
cidade ideal.
É no entanto em Plutarco, Adprincipem ineruditum (3,780 f) que o sol, imagem de Deus na terra,
se identifica com o rei entre os homens. Este passo de Plutarco inspira Erasmo na  Institutio
principis  christiani  {Opera  omnia,  edição  de  J.  LECLERC,  Leiden,  1703,  tradicionalmente
citada com a sigla LB), LB, 570A e está na origem da difusão deste conceito na tratadística do
humanismo renascentista.”  (SOARES, Nair de Nazaré Castro.  Um Ideal Humano: Politica e
Pedagogia no Renascimento Português. Nota 4, p. 124. In, Revista «Humanitas» (nº 41-42), (pp.
121-155).

A metáfora do Rei Sol será recorrente na literatura especular ibérica:

“Agora quero entrar com V. A. em seu Reyno quando amanheçera ao seu povo com o prinçipio
do dia das feliçidades; apareçendolhe no carçere de Portugal, e affugentandolhe as trevas do
cativeiro,  e  de  senhor  estrangeiro:  com tornar  como sol  a  cada cousa  a  sua  cor;  como  da
liberdade, do gosto, do estado, da honrra, da nobreza e de tudo» – CASTRO, D. João de —
Discurso fallando com El Rei... Ed. cit., fl 35; Veja-se, por exemplo, a carta do Desembargador
Gonçalo Dias de Carvalho em que se dá nota dos tópicos recorrentes e das imagens usadas na
literatura do género... Entre outras metáforas está esta do Rei/Sol: «huns, o comparam ao Sol
porque assi como o Sol com a universal vista, dà a luz e quentura a toda a terra: e he couza de
pureza della, pola purifiaçam que faz nos vapores que da terra saem (...) assi o Rei, he hum Sol
para seus subditos, a que tem obrigaçam de visitar com igual vista, e quentura para alimpar as
desordens que antrelles ouver, e os conservar em paz, e quietaçam politica» – «Carta dirigida a
El  Rey  Dom  Sebastiam  Nosso  Senhor  feita  pello  Doutor  Gonçalo  Dias  de  Carvalho»,  in
FARINHA, Bento de Sousa — Filozofi de principes apanhada das obras de nossos portugueses.
Lisboa, 1786, tomo I, p. 97”. 
(In, SERAFIM, João Carlos Gonçalves.  Consertar o Reino para tempos de paz - D. João de
Castro e o “Discurso fallando com El Rei D. Sebastião” , 1588. Nota 165, p. 39. In, Via Spiritus,
nº  20. Guerra e Paz: da Espiritualidade à 'Política'  nos sécs XVI-XVIII  (pp.7 – 72).  Porto:
CITCEM - Centro de Investigação Transdiciplinar «Cultura, Espaço e Memória». Faculdade de
Letras da Universidade do Porto, 2013.

434 BARKER, Ernest. Opus cit, p. 362.
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espelhos e a produção de 'leis legítimas', ou seja, com o passar do tempo os espelhos

estabeleceram alguns princípios legitimadores do direito por terem se transmutado em

discurso normativo [ou por sempre o terem sido435]. 

Assim, 

todos  estes  opúsculos,  escritos  frequentemente  por  autores  letrados,
manifestam a preocupação que eles tinham, não com o sistema político
enquanto tal, mas com o risco corrido pelo príncipe e seu povo face as
tentações  do  poder,  quer  dizer,  face  à  dominação  e  à  tirania.  Isto
explica sem dúvida que, se os espelhos impõem limites morais à ação
do príncipe, então a lei lhe impõe os limites legais, as ligações entre a
literatura  dos  espelhos  e  os  textos  jurídicos  são  numerosos  e
estreitos436.

Neste trabalho partiremos da recepção das ideias de Platão como pressuposto para

construção dos  specula medievais, ressaltando que trabalhamos com a noção de que

não são necessários elementos muito rígidos437 para caracterizá-los438, mas que sim e

fundamentalmente os espelhos deverão conter 'leis morais' dirigidas ao soberano ou a

seus funcionários mais diretos e que da observação destas vai depender em muito a

legitimidade de quem está no poder e a validade das leis que edita.

2 – O bom governo e as leis 

Durante toda a Idade Média e até bem depois, o direito estava no centro do poder

real e no centro das discussões sobre este poder. Não se concebia que o rei não pudesse

legislar e que não houvesse ali um 'direito'. Porém, de modo crescente, foi se formando
435 Neste sentido, ver BUESCO, Ana Isabel.  Imagens do Príncipe – Discurso Normativo e Representação

(1525-49). Edições Cosmo. Lisboa, 1996. 
436 LACHAUD, Fréderique. SCORDIA, Lydwine. Introdution. In, Frederique Lachaud e Lydwine Scordia

(dir.).Le Prince Au Miroir de la Littérature Politique de L'Antiquité aux Lumière, pp. 14-15. 
437 Numa definição mais fechada, o 'Espelho' é caracterizado por três elementos rígidos: "trata-se de um

tratado; existe uma relação pessoal ligando o autor e o príncipe que é demostrada pela dedicatória
feita  ao  destinatário;  enfim,  a  obra  compreende  uma descrição  do  príncipe  ideal  e  de  seu
comportamento" (Cf.,  JONSSON, Einar Már. Citado por Vincent Zarini.  Le Prince ao Miroir des
Panégyriques Versifiés dans la Latinité Tardive.  In, Frederique Lachaud e Lydwine Scordia (dir.).
Opus cit., p.45.)
Uma definição um pouco mais aberta incluiu também os panegíricos (Cf.,ZARINI, Vincent. Opus cit,
p.45.)

438 Dependendo da definição que temos de 'espelho de príncipe' vamos encontrá-los ou não durante os
primeiros séculos da Idade Média, sendo certo que sua produção se torna incontestável a partir do
início do século IX, durante o período carolíngeo, com uma característica particular, pois além de se
dirigirem a aspectos religiosos do ofício de reinar, se ocupavam também de regrar a vida dos leigos
(Cf., STORNE, Rachel. Kings Are Different: Carolingian Mirrors for Princes and Lay Morality. In,
Frederique Lachaud e Lydwine Scordia (dir.), Opus cit., p. 70)
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um modelo de poder régio no qual  igualmente não se concebia que o rei  não devia

obediência a leis que lhe eram superiores. Uma vez reinando não se punha em dúvida

que o rei podia ou devia dar leis aos povos sob sua mão e exigir seu cumprimento.

Discutia-se, porém, muito sobre o 'direito' de o rei o fazer, ou seja, sobre o direito de o

rei reinar.

O modelo romano de imperador-deus439 já não se coadunava com aqueles novos

tempos.  Estabelecia-se que o soberano era  livre  perante  os homens,  mas não o era

perante Deus. Classificava-se, imaginava-se, reinventava-se. Ante o vazio de instruções

de  Cristo  sobre  como  deveria  ser  o  poder  neste  mundo  e  diante  de  Sua  enfática

separação entre o reino de César e o de Deus, o cristianismo primitivo se socorreu das

três grandes tradições que se achavam amalgamadas no baixo império – a judaica, a

helênica  e  a  latina  –  para  compor  seu  ideário  sobre a  justiça  e  o  direito  –  que

sustentavam, ambos de modo indissociável, o poder dos reis –, afastando gradualmente

a  ideia  de  que  o  domínio  só  se  impunha  pela  força  e transmutando  lentamente  a

imagem do rei belicoso e temido pela do rei desejado pelo povo e designado por Deus,

que só usa a força para reconduzir 'seu rebanho' para o caminho 'certo'440. 

Este pensamento marca o início da construção do 'rei justo e piedoso', imagem

de Deus na terra, capitaneado e conduzido por Seus representantes – isto é, os padres

da Igreja  –,  que seguidamente  se dedicaram à antiga tarefa,  agora cristianizada,  de

produzir discursos, roteiros, regras que levassem o soberano à perfeição na Terra e ao

paraíso post mortem.

A aproximação  e  o amálgama entre  a  cultura  pagã  e  o  cristianismo estava se

439 Na fase inicial do Dominato, o imperador Aureliano “não apenas se proclama  deus et dominus, como
também considera a sua autoridade para governar como uma delegação direta dos deuses, sem qualquer
intermediação humana” (SILVA, Gilvan Ventura. A Construção da Imagem Heróica de Constâncio II na
Oratio III de Juliano, p. 72)

440 No início  do século  V,  com a  dinastia  teodosiana,  a sucessão  imperial  parece  se  estabilizar  com a
supressão da série de assassinatos ou morte em combates por causas sucessórias dos imperadores ou de
seus herdeiros ao trono. Um exemplo deste fato é que os filhos de Teodósio I (346-395) – Arcádio (c.
377-408) e Honório (387-423) – sucederam ao pai sem maiores contendas e morreram, ambos, de morte
natural, sendo por sua vez sucedidos por seus herdeiros naturais – Arcádio por seu filho Teodósio II (401-
450), então com um seis anos de idade, e Honório por seu sobrinho Valentiano III (419-455), filho de sua
irmã  Gala  Placídia  (392-450),  este  último  conduzido ao  trono  por  seu  próprio  primo,  Teodósio  II,
Imperador do Oriente. Este fato não impede a queda do Império ocidental em 476, antecedida por uma
nova série de sucessões pela via dos assassinatos, mas tem sido interpretado como modelo fundamental
para o sistema medieval de transmissão regular de poder que se seguiria, ou seja, pela via dos vínculos
matrimoniais e familiares, uma forma eficaz de legitimar e consolidar os reinos (Cf, CARLAN, Cláudio
Umpierre. Constantino e as transformações do Império Romano no Século IV. In, RHAA – nº 11 – pp. 33-
34).
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iniciando.  Se  este  último  inicialmente  prometia  a  salvação  num  outro  mundo

"rejeitando, portanto, a confusão típica da sociedade greco-romana, do religioso com o

político"441 e  pregando  a  indiferença  em  relação  aos  governos,  isto  deixou  de  ser

verdade  quando  o  Império  Romano  tornou-se  oficialmente  cristão442 (em 380,  pelo

Edito de Tessalônica). 

O cristianismo que floresceu em Roma por volta do século IV se aproximou dos

poderes tradicionais ali estabelecidos. Hoje se sabe que o latim para o qual foi vertida a

primeira bíblia "era o praticado pela classe romana culta do século IV"443 e que muitos

dos  conceitos  ali  utilizados  foram  tomados  de  empréstimo  de  administradores  e

magistrados444, o que muito facilitou a penetração da doutrina cristã entre os letrados do

baixo império.

Assim, 

longe de sustentar um discurso de revolta, reivindicando contra Roma
os direitos perdidos de Jerusalém, a Bíblia achou-se desde muito cedo
ligada à exaltação do poder imperial. No momento em que começava a
circular  a  Vulgata,  com efeito,  o cristianismo tornara-se religião do
Estado445.

Muito  da doutrina  cristã  penetrou  na cultura  romana e  muito  daquela  cultura,

principalmente em termos jurídicos e políticos, esferas jamais nitidamente separadas,

foi também integrado à doutrina cristã. No caso de Eusébio de Cesareia, por exemplo,

que está nas origens deste encontro,  nota-se uma transposição quase direta do culto

imperial romano para o seio da nascente doutrina cristã, em meio a qual se percebe um

fundamental aporte jurídico, uma vez que "a pura apoteose do príncipe"446 já não se

sustentava por si só, tendo sido substituída, através da noção de imago, "por uma ideia

jurídica  de  vicariato"447,  a  partir  da  qual  o  rei  tem seu  poder  justificado por  ser  a

imagem [imago] de Deus448, imagem esta mais perfeita do que a dos demais homens em

razão do poder que a Divindade concedeu ao rei por extensão do Seu (e não concedeu

441 CATROGA, Fernando. Entre Deuses e Césares - Secularização, Laicidade e Religião Civil, p. 23.
442 Idem, ibidem. 
443 SENELLART, Michel. As Artes de Governar, p. 109.
444 Idem, ibidem.
445 Idem, ibidem
446 Idem, ibidem, p. 159.
447 Idem, ibidem.
448 Esta doutrina original, apesar do substrato comum, não deve ser confundida com a que virá mais tarde,

por volta do século XIII, e que está na base dos Espelhos tardo medievais.
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aos demais). O rei é, assim, a imagem de Deus na Terra e o Papa será Sua consciência e

Seu juiz449.

Se a doutrina cristã em si mesma nada ou pouco fala sobre este 'reino da terra', as

grandes discussões sobre o direito ao exercício do poder do rei sobre os demais seres

humanos passarão  a  ser  buscadas,  para  além da herança romana simplesmente,  em

textos oriundos da cultura judaica. É do Deuteronômio e de Samuel e dos intricados

arranjos entre o povo de Israel, Javé e seus juízes e reis que o cristianismo extrairá os

parâmetros essenciais à construção de sua ideia de reino. Na história de Israel a realeza

sempre  apresentou  um  caráter  de  extrema  complexidade450 e  lá  foram  necessários

inúmeros arranjos para que um rei passasse a existir,  criando uma rica cultura e um

importante  manancial  de  soluções  para  que  o  reino  de  César  –  sobre  o  qual  os

Evangelhos  silenciavam  –  pudesse  existir  e  ter  esta existência  parametrizada  e

justificada pela nova doutrina. 

A  tradição  judaica  falava  de  um  tempo  confuso,  violento,  marcado  pela

infidelidade recorrente à lei divina, a adesão a cultos pagãos, a dispersão das tribos451,

que havia se seguido às primeiras conquistas de Josué. Neste período os judeus eram

dirigidos “por juízes diretamente designados por Deus”452.

Em determinado ponto de sua trajetória, o povo de Israel desejou ter um rei453 –

fato este importantíssimo por marcar a compreensão dos primeiros cristãos de que a

realeza e seus direitos não se estabeleceram por vontade Deus, mas por Sua permissão.

Javé, mesmo contrariado pelos cultos a Baal, concede o pedido, "após ter advertido seu

povo, pela boca de Samuel, sobre o direito do rei (jus regis) que vai reinar sobre ele"454:

o  de tomar os filhos de todos para formação de seus exércitos;  o  de ocupá-los em

cargos de comando ou como trabalhadores braçais em sua lavoura, em sua colheita e

em suas  fábricas  de armamentos.  E  ainda,  o  de destinar  suas  filhas  a  trabalhos  na

cozinha, em padarias ou como perfumistas; o de se apropriar dos melhores campos,

vinhas e olivais para seus servos ou oficiais e ainda o de cobrar dízimo sobre o que

restar.  Enfim, ao mesmo tempo em que alerta o seu povo, Javé está ali,  através de

449 SENELLART, Michel. Opus cit, p. 159
450 Idem, ibidem, p. 111.
451 Idem, ibidem.
452 Idem, ibidem.
453 Deuteronômio, 17,14-20. Ver também SENELLART, Michel. As Artes de Governar, p. 111.
454 SENELLART, Michel. Opus cit, p. 112.
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Samuel (Samuel, 8, 11-18), estabelecendo as bases para o direito dos reis. 

Mas esta imagem do rei  como aquele que expropria  os homens de seus bens,

como aquele que escraviza e cobra impostos está claramente associada à figura do rei

opressor que o cristianismo tentará afastar. A novidade, que será cuidadosamente tecida

pelos primeiros padres cristãos a partir  da tradição greco-romana e da judaica,  será

fazer  com  que  a  ideia  de  dominação  (dominatio)  seja  sucedida  pela  de  proteção

(regimen), onde o rei apenas o é segundo a permissão de Deus e atendendo ao pedido

do povo Dele (de Deus) – seguindo assim a tradição judaica – devendo seu poder a

Deus e  somente  a  Ele  prestando contas  ao  final.  Enquanto  este  final  não chegava,

porém, os padres da nascente Igreja cristã deram ao rei um juiz na Terra. O que está na

base do direito cristão de o rei reinar é a ideia judaica de que o rei sucede a Deus na

condução do povo por ter sido pelo povo desejado e por Deus designado. Outro ponto

fundamental  é  a  concepção  romana  do  vicarius,  aquele  que  exercia  o  poder

administrativo  nas  dioceses  romanas  sem  dever  contas  aos  governadores  locais,

devendo se reportar e obedecer somente ao poder central que gravitava diretamente ao

redor do imperador. 

Assim, ao direito de reinar contrapõem-se deveres estritos:

Longe de isentá-lo de toda lei, ela [a ideia de vicariato] submete, ao
contrário, estritamente ao respeito da lei divina. O rei deve temer tanto
mais a Deus quanto, como seu representante na terra,  é diretamente
responsável por seus atos diante dele. A imago Dei, contudo, conferia
igualmente à realeza uma dimensão sagrada que favorecia a exaltação
do poder455.

Assim, a figura do governante terreno como vigário de Deus456,  senhor e sujeito

da lei, intermediado na Terra pela Igreja do Cristo – e pelo Papa457 – parece ter sido em

grande parte absorvida da ideia romana de vicariato criada pelo imperador Diocleciano

quando  se  ocupou  de  refazer  a  divisão  do  Império  no final  do  terceiro  século.  No

“começo  de  seu  governo,  o  Império  estava  dividido  em  48  províncias;  quando  se
455 SENELLART, Michel. Opus cit, p. 160.
456 KANTOROWICZ, Ernest H. Os Dois Corpos do Rei, pp. 106-107. 
457 A questão de ser atribuído também ao Papa o título de vigário de Deus parece merecer menção. O

famosíssimo Constitutum Constantini, documento conhecido como Doação de Constantino, talvez a mais
famosa falsificação da Europa medieval, nomeava o Sumo Pontífice de  vicarius Filii Dei (vigário do
Filho de Deus), documento este utilizado por muitos Papas e juristas como justificativa da autoridade
temporal do Sumo Pontífice. Somente no século XV tal documento – que supostamente datava do século
III – foi reputado falso através de um estudo realizado pelo secretário do então Papa Nicolau V, Lourenço
Valla. (Cf., COLEMAN, Christopher B. The Treatise of Lorenzo Valla on the Donation of Constantine,
Canada: University of Toronto Press, 1993).
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retirou do governo no ano de 305, as províncias somavam mais de 100”458. Neste tempo

ele estabeleceu uma nova figura intermediária entre o poder central e os governadores,

o  vicarius,  que estava no topo de toda uma hierarquia de funcionários imperiais na

recém criada figura da diocesis, divisão administrativa e jurídica imperial adotada por

Diocleciano459 (que  subdividiu  o  Império  em  doze  dioceses  que,  por  sua  vez,  se

subdividiam em províncias). Ainda que “se desconheçam as razões políticas da divisão

das províncias”460, se sabe que função primordial destes vicarius parece ter sido quebrar

a  independência  crescente  dos  governadores  de  algumas  províncias  e  concentrar  o

poder, a aplicação da justiça e a arrecadação de impostos nas mãos do imperador461. A

figura  do  vicarius remete  originalmente  à  ideia  de  um  representante  com  poderes

imperiais que lhe foram transmitidos diretamente por uma autoridade suprema462.

Durante  a  Idade  Média  a  ideia  de  que  poderes  podem  ser  exercidos  por

representantes de um poder superior que se encontra imediatamente ausente parece ter

sido corrente. Mesmo a plenitudo potestatis do Papa somente pode ser compreendida se

percebida como “parte de uma relação vicarial que o liga a Deus”463.

O rei cristão seria a imagem de Deus na Terra, mas caberia à Igreja controlar os

parâmetros  ideais  que  comporiam  o  Modelo  Eterno  –  ou  a  divulgação  destes

parâmetros – e que deviam compor Sua manifestação terrena. 

Associadas e reinterpretadas pelo cristianismo, a herança greco-latina do divino

imperador – Deus-mortal na Terra entre os homens, com seus cultos e paramentos –

com a herança judaica do poder régio como um mal consentido causado pela rejeição

458 MARTINEZ, José Maria Blázquez. GIL, Pablo Ozcariz. La Administración de las Provinciais en el
Imperio Romano, p. 225.

459 “Criação de Diocleciano, as dioceses agrupavam um número variável de províncias e perfaziam um
total de doze, sendo mais tarde aumentadas para quinze por Constantino. [...omiss nossa] Entre os
encargos mais importantes dos prefeitos, vicários e governadores estava a captação de recursos para
a manutenção do exército,  da corte  imperial  e  do próprio  aparelho burocrático.  Isto  implicava o
cálculo  anual  do montante  de  imposto  em espécie a ser  pago pelo  contribuinte;  a  supervisão da
arrecadação realizada pelas cidades; a contabilização dos efetivos militares e seu recrutamento e a
elaboração de um orçamento anual. Além disto, prefeitos vicários e governadores eram responsáveis
igualmente, nos limites de seu território e da sua competência, pela administração da justiça”. (Cf,
SILVA, Gilvan Ventura da. MENDES, Norma Musco. Diocleciano e Constantino: A Construção do
Dominato. In, Gilvan Ventura da Silva e Norma Musco Mendes. Repensando o Império Romano -
Perspectiva Socioeconômica, Política e Cultural, p. 205.)

460 MARTINEZ, José Maria Blázquez. GIL, Pablo Ozcariz. La Administración, p. 225.
461 Idem, ibidem, p. 231.
462 FOURNIER, Edouard. L'origine du Vicaire Général et des Autres Membres de la Curie Diocésaine,

pp. 283-307.
463 GROSSI, Paolo. A Ordem Jurídica Medieval, p. 59.
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humana ao verdadeiro Rei [Javé], vão produzir efeitos de longa duração. 

A  imagem  de  Constantino  pronunciada  por  Eusébio  por ocasião  do  30º

aniversário de sagração do Imperador exalta sua distancia dos imperadores anteriores:

Licínio (250-325) foi descrito como "besta feroz" e Maxêncio (282-312) acusado de

devassidão, crueldade, deslealdade, magia e feitiçaria464. Assim, contra a imagem de um

governo cruel e tirânico, se constrói a imagem do imperador de Deus, servidor de Seus

desígnios,  responsável  por  reunificar  o  Império.  Até  mesmo  a  presença  de  grupos

bárbaros é agora justificada como a presença dos que aceitaram a "passagem de uma

vida selvagem e sem lei para a harmonia de uma vida regrada pela razão e pelas leis"465.

A existência de leis, a obediência a leis, é sempre realçada ao lado da imagem de

um soberano repleto de virtudes cristãs, que "publica boas leis e edita ordens repletas

de humanidade"466 [enquanto persegue pagãos, fecha e destrói seus templos]. 

Agostinho de Hipona [Santo Agostinho, 354-430] não conheceu Constantino, mas

nasceu durante o reinado de seu filho Constâncio II (337-361) e de sua perseguição aos

pagãos  e  foi  contemporâneo,  já  como  cristão  e  bispo,  do  saque  de  Roma  pelos

Visigodos em 410.  Em resposta  a acusações  de que o  Deus dos cristãos  não havia

protegido a cidade como sempre haviam feito as antigas divindades, tece o que seria o

mais forte liame a costurar duas antigas tradições, a ligar o platonismo ao cristianismo:

a sua Cidade de Deus.

Agostinho inaugura uma nova tradição de pensamento político na qual
fundem-se elementos provenientes de duas fontes até então totalmente
independentes, pelo menos nessa ordem: a Bíblia e a filosofia grega
remanejada por Cícero que é sua referência direta, filosofia que, aliás
foi o instrumento da conceitualização da nova fé467.

Este amálgama de tradições que se interpenetram e conduzem o ser humano a

buscar nos céus o quer ver materializado na Terra começa a estruturar uma profunda

mudança na noção de publica utilitas em sua estreita ligação com o bonnum publicum,

que até então justificara a ação de  crudelissimi principes (imperadores muito duros)

como haviam sido Sétimo Severo (146-211) e Aureliano (214-275)468.

464 THELAMON, Françoise. Opus cit, p. 38.
465 Idem, ibidem.
466 Idem, ibidem, p. 40.
467 FARAGO, France. Opus cit., p. 115.
468 DOVERE, Elio. O Discurso Jurídico e Moral da Utilitas em Roma. In, Alain Caillé. Christian Lazzeri e

Michel Senellart (Orgs.). História Argumentada da Filosofia Moral e Política: A Felicidade e o Útil, p.
111.
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A noção de utilitas rei publicae (utilidade da coisa pública) traçada por Cícero e

que se opõe claramente à  cupidas hominum (avidez humana)469 já existia e circulava

entre a elite culta romana desde muito antes da cristianização do Império e, reeditada,

vai se tornar uma noção importantíssima para legisladores e magistrados.

Nas obras dos juristas clássicos, Papiano, Paulo, Trifonino, Ulpiano,
malgrado  as  suspeitas  de  interpolação  "pós  clássica" de  textos,  a
publica utilitas consolida sua presença nos documentos (ex.:  utilitas
civitatis e  utilitas  patriae [utilidade  da  pátria]  ou  reipublicae)
diferenciando-se  claramente  daquela  atestada  mais  tarde  nas  fontes
jurídicas tardias (sécs. IV e V d.C.; por exemplo, nas interpretatio das
Pauli sententiae) 470.

A resposta  a  ser  dada  a  partir  de  então  à  clássica  questão  dos  objetivos  da

comunidade civil – para que serve/o que objetiva a Cidade [o 'Estado' é uma realidade

muito posterior471] – vai ser construída tendo em vista a doutrina de que a vida que se

vive na terra é que pode nos dignificar individualmente a entrar (ou não) na Cidade de

Deus.  Resposta  que  vai  permanecer  a  mesma por  mais  de  mil  anos472.  Para  quem

governa neste mundo a responsabilidade na condução de seu rebanho para o bem473 é

equivalente ao poder que lhe é dado por Deus, Modelo eterno. Em outras palavras, é o

bem proceder  na terra  que  regula  o  direito  a  uma 'boa  vida  pós-morte',  tanto  para

governantes  quanto  para  governados,  segundo  uma  ideia  de  bem  definida  e

dimensionada cada vez mais pela teologia cristã, 

469 DOVERE, Elio. Opus cit., p.111.
470 Idem, ibidem.
471 A palavra  status não designa uma comunidade territorial antes do século XIII. A expressão  status rei

publicae, por exemplo, liga-se até muito tardiamente à ideia/percepção do bem comum em função do
bom estado da coisa pública. (Ver SENELLART, Michel. As Artes de Governar, p. 24).

472 “Todo o pensamento medieval, a partir  de Santo Agostinho, é atravessado pela oposição entre  regere
(dirigir, governar, comandar) e dominar, que subjaz à antítese do rex e do tirano. Regere, a atividade de
reger, de conduzir um povo, é portanto o contrário da dominação. É difícil admitir que essa ideia, que se
manteve através de mutações teóricas  importantes  durante  dez séculos,  tenha apenas recoberto  uma
ilusão, ligada à obliteração, pela consciência religiosa, das realidades políticas”. (SENELLART, Michel.
As Artes de Governar, p. 20.)

473 A exortação cristã à obediência à autoridade laica está na origem da doutrina cristã. “Não desejas
temer a autoridade? Faze o bem e receberás aprovação; porque o príncipe é um instrumento de Deus
para te conduzir ao bem. Porém, se fazes o mal, teme; porque não é em vão que ele porta a espada,
sendo o ministro  de Deus,  para fazer  justiça e castigar  os que  praticam o mal.  É necessário ser
submisso, não somente por medo do castigo, mas por dever de consciência. Por essa razão, paga os
impostos porque os magistrados são ministros de Deus que o servem no exercício de sua função. Dá,
então, a cada um o que lhe é devido: o imposto, a quem deveres o imposto; o tributo, a quem deveres
o tributo; o respeito, a quem deveres o respeito; a homenagem, a quem deveres a homenagem. (São
Paulo, Rom 13, 3-7).
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3 – O príncipe-juiz e a imagem da equidade

O Policratus de João de Salisbury (1115-1176)474 tem sido por muitos considerado

o primeiro Speculum Principis propriamente dito. Não sem alguma controvérsia, uma

vez  que  alguns  consideram  que  mesmo  esta  obra  não  possui  todas  as  condições

exigidas para que possa ser classificada como tal475, especialmente pelo fato de não ter

sido  apresentada  como  um  tratado  dirigido  a  algum  príncipe  para  sua  correção  e

salvação das almas. De fato,  o  Policratus foi  dedicado a John Becket,  arcebispo da

Cantuária e amigo pessoal  de Salisbury,  ele  próprio também eclesiástico,  secretário

pessoal  e  fervoroso  defensor  de  Becket,  que  teria  sido  assassinado  em  1170  num

famoso  episódio,  supostamente  por  instigação  do  rei com  quem  entrara  em  sérias

contendas por questões jurisdicionais476. 

A partir, porém, de uma concepção mais atenuada dos limites que caracterizam

este  gênero,  que  considera  como  dele  integrantes  também  obras  voltadas  ao

estabelecimento  de  condições  legais  e  morais  para  o exercício  do  poder  –  e  que,

portanto,  não leva em conta de primeira grandeza o fato de ter  ou não sido a obra

dedicada  a  algum soberano  –  o  Policratus vem sendo  reverenciado  como o  marco

inicial da produção de Espelhos medievais. 

A questão da medievalidade do  Policratus também suscita disputas, entendendo

alguns que a obra se distancia das balizas morais típicas do pensamento eclesiástico477

sendo, assim e em grande medida, 'moderna'.

 
As intersecções jurídicas da obra são inegáveis.  Ademais porque se
sabe que quando João de Salisbury escreveu o  Policratus, os termos
legais já haviam penetrado a linguagem erudita e noções legais eram
aplicadas  com  frequência,  embora  ainda  sem  subverter  os  modos

474 Jean de Salisbury pertencia à carreira eclesiástica e estudou na escola de Chartres, principal núcleo da
chamado Renascimento do Século XII. [cf., SENELLART, Michel. In, O Policratus de João de Salisbury
(1115/20-1180): Uma Ética Real da Salvação Pública].

475 "Este  texto  (Policratus),  que  tanto  contribuiu  para  a  posteridade  de  João  de  Salisburgo,  tem sido
frequentemete considerado como um evidente speculum regis, apesar de sua dedicatória formal à Thomas
Becker" [cf. BARRAU, Julie. Ceci n'est pas un miroir, ou le Policraticus de Jean de Salisbury, 87].

476 Becket e Salisbury se opuseram a Henrique II (1154-1189) da Inglaterra que pretendia submeter a justiça
eclesiástica à justiça régia [cf. CHADELAT, Jean-Marc. Pouvoir et autorité dans le Policratus de jean de
Salisbury, p. 12].

477 SASSIER, Yves. Apud, MIATELLO, André. O Rei e o Santo: Tratado Político e Hagiografia em João de
Salisbury, p. 161.
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medievais de pensamento.  Por certo,  João de Salisbury não era um
jurista  profissional,  mas  manuseava  os  volumes  do  Código  de
Justiniano e do Decreto de Graciano com a mesma facilidade com que
manuseava  o  avultado  volume  de  autores  clássicos  e  textos  da
Patrística478.

É nesta obra que aparece a noção repetida e traduzida por séculos afora de que

'um rei iletrado é como um asno coroado'. A ideia do rei ilustrado, que vai reaparecer

mais  tarde durante  aquilo  que se convencionou chamar  de 'despotismo esclarecido',

teve um forte apelo também no medievo tardio.

O Policratus foi produzido num momento onde as forças da descrição platônica

do  mundo  como  local  de  desfazimento  e  de  busca  pelo 'sublime'  –  forças  estas

redimensionadas por um agostinianismo militante ao longo de toda a Idade Média –

começam a se arrefecer dando lugar a um novo 'refazimento', onde progressivamente

aquele  ideal  seria  sucedido  pela  praxis aristotélica.  As  mudanças  seriam  lentas  e

profundas, pois

segundo Aristóteles, a institucionalização da justiça se dá nas leis de
uma  pólis,  e o melhor tipo de  pólis aristotélica é muito diferente da
civitas Dei.
[...] Aristóteles não inclui a humildade ou a caridade entre as virtudes.
[Enquanto] Agostinho e Gregório VII afirmam que, sem humildade e
caridade, não há a virtude da justiça.
[...]  a  chave  para  a  compreensão agostiniana  da  justiça,  e  de  tudo
mais, é a compreensão bíblica de Agostinho da relação da alma com
Deus, enquanto criada por Deus, tendo de obedecer a sua lei justa e
destinada à vida eterna em sociedade com ele. Mas na ética e política
aristotélicas,  assim como na sua cosmologia,  não há lugar  para um
criador  divino que conceda a lei,  nem para  um  télos humano além
daquilo  que  pode  ser  alcançado  pelos  mortais  antes  da  morte479.
[omiss. noss.]

Com a autoridade cada vez mais centralizada e onde os primeiros reinos – muitos

deles  futuros  Estados  em  forma  ainda  embrionária  –  buscam  fundar-se  sobre  suas

próprias regras, a igreja e seus doutores – que haviam avançado muito pelo terreno da

justiça – começam a ver ameaçadas suas declaradas pretensões hegemônicas sobre a

produção – melhor seria dizer 'revelação' – de um direito perfeito que supostamente

fluía da mente de Deus e que submetia a todos.

Salisbury,  que  também  era  amigo  de  "um  certo  Nicolas  Breakspear,  que  se

478 KANTOROWICZ, Ernest H. Opus cit., p. 75.
479  MACINTYRE, Alasdair. Justiça de Quem? Qual Racionalidade?, pp. 178-179.
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tornaria Papa sob o nome de Adriano IV em 1154"480, se ocupou arduamente da tarefa

de lembrar – notadamente aos seus irmãos de fé – que o rei que não busca em si próprio

a imagem da Divindade e que não se corrige para mais se aproximar Dele, nada é. 

O  Papa  Adriano,  de  curto  pontificado,  foi  sucedido  por  Alexandre  III  (1154-

1181), que havia sido aluno de ninguém menos que Graciano481, o grande sistematizador

do  direito  canônico  com  a  sua  'Concordância  dos  Cânones  Discordantes', mais  tarde

incorporado ao Corpus Juris Canonici como 'Decreto de Graciano', onde se estabelecia por

lei canônica que "os hereges devem ser coagidos à sua própria salvação mesmo contra sua

vontade" (Decr. Gratiani, c. 38 C. 23 q. 4)"482, uma interpretação literal do Evangelho de

Lucas (Lc 14, 23483), já feita antes por Agostinho (Santo Agostinho) que justificava, "do

ponto  de vista  bíblico,  o  recurso  á  violência  em questões  de  fé"484.  Fórmula  jurídica

transformada num dos principais fundamentos legais, não só da inquisição medieval, mas

também, mais tarde, dos Tribunais do Santo Ofício, ademais 

foi também a este princípio que Lutero recorreu na sua atuação infeliz
contra  os  camponeses  em 1525  e,  alguns  anos  mais  tarde,  contra  os
anabatistas (1529), tendo Calvino justificado os seus sangrentos tribunais
de fé em Genebra com base no mesmo485.

Belicoso e com nítidas noções da importância do direito como fonte de poder, o

papa  Alexandre  III  se  envolveu  diretamente  nas  lutas  pela  contenção  das  forças

imperiais, apoiando as cidades que lhe juravam fidelidade, fomentando financeiramente

e liderando o ataque contra Barbaruiva em 1174.

Este papa jurista atravessa também a história de Portugal. Foi ele quem, em 1179,

após  longos  anos  de  negociação486,  "toma  sob  a  proteção  da  Santa  Sé  o  Reino  de

480 CHADELAT, Jean-Marc.  Pouvoir et autorité dans le Policratus de Jean de Salisbury, p. 12. Para um
curto pontificado que duraria até 1159, ano do Cisma do Oriente, sendo este sucedido por Alexandre III,
cujo pontificado se estenderia até 1181. (Ver também FRANZEN, August. Breve História da Igreja, pp.
480-481) 

481 SKINNER, Quentin. As Fundações do Pensamento Político Moderno, p. 36. 
482 FRANZEN, August. Opus cit, p. 104.
483 "Sai pelos caminhos e cercados e obriga-os a entrar, para que minha casa fique cheia" (Cf, FRANZEN,

August. Breve História da Igreja, p 104). O problema está na expressão latina 'compelle intrare' [obriga-
os a entrar], vertida "força-os a entrar" na tradução para o português de João Ferreira Almeida (1958), p.
89 e vertida, na 25ª edição - Edição Pastoral - da Bíblia Católica [1998], p. 1335, para a forma "faça as
pessoas virem aqui". 

484 FRANZEN, August. Opus cit, p. 104.
485 Idem, ibidem.
486 (...)  "enquanto  D.  Afonso  Henriques  se  esforçava  por  ver  reconhecido  o  novo  reino  e  por  que  a

organização dele ficasse subordinada apenas ao primado de Braga, e não a arcebispos castelhanos ou
leoneses (Toledo ou Santiago),  o papa resistia  e apoiava de preferência Afonso VII,  cuja autoridade
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Portugal"487, ou seja, dá a Afonso Henriques (1109-1185) o status de vassalo da Igreja.

É  exatamente  neste  ambiente  que  nasce  o  gênero  'especular  medieval'  que  se

tornaria  famoso  e  cuja  teleologia  foi  marcadamente  orientada  para  a  regulação  da

justiça,  considerada  então  a  principal  virtude  régia488 e  obrigação  fundamental  da

realeza. 

No Policratus, notadamente no Livro IV,

João de Salisbury desenvolveu sua doutrina do rex imago aequitatis. A
metáfora  do  rei  como  uma  'Imagem  da  Equidade'  ou  'Imagem  da
Justiça' é muito antiga; nem por isso invalida, por si só e em nenhum
sentido, a noção do rex imago Christi ou abusa de seus limites – afinal
Christus ipse ipsa iustitia. A versão de Salisbury sugere apenas uma
ligeira  variação  do  antigo  tema,  um  desvio  aparentemente
insignificante  do  aspecto  litúrgico  para  o  aspecto  legal  de  Cristo
conforme  representado  pelo  monarca.  No  caso  de  Salisbury,  essa
variação  torna-se  patente  devido  apenas  à  sua  incorporação  de
máximas  do  Direito  Romano  ao  monumental  edifício  de seu
pensamento, onde se fundiam elementos hierocráticos e humanistas489.

A igreja mantinha controle sobre a observação das virtudes cristãs pelos príncipes

e este  controle não era  pouco  nem insignificante,  muito  menos  ineficaz,  pois  o  rei

dependia da condição de cristão para poder ocupar o trono e a igreja detinha, para todos

os efeitos, o poder de 'ligar e desligar', o que se traduzia fatalmente na previsão de que

um rei poderia ser expulso da comunidade de cristãos e assim perder o direito ao trono.

Esta perda significava que era lícito atacá-lo e retirá-lo à força do trono.

 
Era na Igreja que os diversos Estados cristãos encontravam sua lei
comum e a autoridade capaz de dirimir os seus conflitos. Para fazer
observar  as  resoluções  pontificais,  dispunham  as  autoridades
eclesiásticas de duas sanções eficazes nesses tempos de fé: o interdito
e a excomunhão490.

Através do primeiro instituto a Igreja podia punir uma população inteira de um

determinado lugar, terra, país ou povoação proibindo que ali fossem realizados cultos,

ministrados  sacramentos ou  mesmo sepultados  fiéis491.  No imaginário  medieval  isto

significava um desatrelamento de Deus,  uma entrega a forças do mal,  que podia se

desejava ver reforçada" (Cf., CAETANO, Marcello. História do Direito Português, p. 205)
487 CAETANO, Marcello. Opus cit., p. 205)
488 KANTOROWICZ, Ernest H. Opus cit, p. 76.
489 Idem, ibidem.
490 CAETANO, Marcello. Opus cit., p. 204.
491 Idem, ibidem.
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manifestar em pragas terríveis que devastavam colheitas e pessoas. Os cristãos de uma

terra interditada não podiam sequer conviver com os de outra região. 

Já a excomunhão era uma pena pessoal, também de terríveis consequências para o

sentenciado, uma espécie de 'morte civil' eclesiástica. 

A sutil junção entre Direito Romano e Direito Divino tecida por Salisbury – e que

guardava  muito  do  pensamento  que  Isidoro  de  Sevilha selecionou  e  organizou  no

século VII492 –, ao mesmo tempo em que proclamava o soberano legibus solutus – livre

da lei – não abria mão da vedação eclesiástica à prática do mal. Ocorre que a noção de

'mal' ou de 'praticar o mal' era em si mesma aberta, sujeita a nuanças interpretativas

variadas cujo julgamento final estava nas mãos da Igreja.

Neste modelo, o 'príncipe' é liberto da lei porque contém em si toda a lei e deve

sempre "agir  com base em seu sentido  inato de justiça"493.  Assim,  ele é ao  mesmo

tempo liberto (solutus) e ligado (alligatus) à lei. Ele, em si mesmo,

não tem culpa quando derrama sangue por sua capacidade de juiz, pois
o  que  ele  faz  em  sua  jurisdição,  faz  como  'ministro da  utilidade
pública'.  E  nessa  capacidade deve  considerar  todas  as  questões  em
função do bem-estar da  res publica,  e  não de sua  privata voluntas.
Dessa maneira, quando o Direito Romano sustenta que a voluntas do
Príncipe tem força de  Lei,  a  referência parece ser  feita  não a suas
vontades  particulares,  mas  à  voluntas nele  ativa  como  persona
publica. Como pessoa pública, contudo, o Príncipe atende à utilidade
pública e, consequentemente, o portador da imago aequitatis torna-se,
ao  mesmo  tempo,  o  'servo  da  Equidade'  –  aequitatis  servus  est
princeps494. 

Com esta dupla referência, Senhor e Servo da Justiça, o príncipe é feito refém da

imagem perfeita,  porque ele é a encarnação da 'Justiça',  da 'Ideia de Justiça' e a lei

divina é o espelho que reflete a imagem do soberano. Numa construção que aos olhos

de hoje pode parecer nebulosa e ambígua, "é possível aprender a reconhecer a gemina

persona do rei espelhada pela Lei, bem como a ideia de mediação transferida da esfera

litúrgica para a jurídica"495.

492 GROSSI, Paolo. A Ordem Jurídica Medieval, p. 161.
493 ULLMAN, Walter.  Influence of John of Salisbury on Medieval  Italin Jurists,  p.  389 [cf.,  Ernest  H.

Kantorowicz. In, Os Dois Corpos do Rei. Nota 24, p. 76].
494 KANTOROWICZ, Ernest H. Opus cit, p. 76.
495 Idem, ibidem, p. 77.
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4 – A tradição ibérica

Os  primeiros  espelhos  de  príncipe  produzidos  na  península  ibérica  datam  do

século XIII e coincidem com a fase final da chamada 'reconquista'. Neles transparece a

plasticidade  das  tradições  ali  existentes.  Os  séculos  de  dominação  árabe  deixaram

marcas profundas e os specula que ali surgiram “são um claro testemunho da relação,

imbricação e convivência literária de traduções, em sua maioria, do árabe”496.

Certamente,  no  período  formativo  (no  caso  de  Portugal497,  de  c1140-c1248  e

Espanha,  de  c1037-c1276  )  a  produção  de  regras  próprias  não  constituiu  a  principal

tarefa498. Porém, após a consolidação territorial, que em Portugal nos remete ao ano de

1249  e  na  Espanha  se  refere  ao  ano  de  1277,  inicia-se  o  processo  de  organização

administrativa e de assunção de leis cada vez mais unificadas, o que teria começado na

Espanha com Fernando III (1201-1252)499 e continuado com as Siete Partidas500 de Afonso

X (1221-1284) – anote-se que a Partidas somente passaram a ter autoridade em 1348 com

o  ordenamento  das  Cortes  de  Alcalá  e  Henares  sob  Afonso  XI501.  Como  a  estrutura

fundamental da literatura sapiencial era voltada para o exercício do poder e visava em

grande medida a  legitimação do poder  de estabelecer  regras,  nestes  nascentes estados

europeus sua produção vai coincidir com o período pós-formativo.
496 HARO  CORTÉS,  Marta.  Escritura  y  Adaptaciones  de  los  Regimentos  de  Príncipes  Castellanos

Médievales.  In,  FOURNÈS,  Ghislaine;  CANONICA,  Elvezio  (dir).  Le  Miroir  du  Prince:  Écriture,
Transmission et Réception en Espagne (XIII-XVI Siècle), p. 21.

497 Em Portugal, por exemplo, “ao tempo da reconquista as fontes jurídicas que se encontravam em vigor
eram as seguintes: a tradição do direito visigótico, até, pelo menos, meados do séc. XII; o costume (a
mais importante); as primeiras leis gerais; as façanhas (jurisprudência); e os forais” (Cf., TUCCI, José
Rogério Cruz e Tucci. AZEVEDO, Luiz Carlos. Lições de História do Processo Civil Lusitano, p. 44.)

498 POVEDA VELASCO, Ignácio Maria.  Ordenações do Reino de Portugal, In, Revista da faculdade de
Direito da USP, Volume 89, p. 15.

499 “Com a definitiva união dos reinos de Leão e Castela, sob D. Fernando III, surge a necessidade de se
promover a unificação do direito, em razão das consequências perturbadoras que a diversidade legislativa
acarretava para a uniformização da justiça, uma vez que, em Leão, o  Liber Judiciorum era mantido,
segundo a tradição toledana, como praticamente a única fonte de direito e suas normas escritas deviam ser
observadas nos pleitos judiciais, especialmente no Tribunal do Livro, ao passo que, em Castela, o direito
consuetudinário dos “Fueros” municipais gozava de preferência para o solução das questões, atendo-se os
juízes mais aos usos locais que ao direito escrito e decidindo segundo seu próprio entendimento, ou
consoante os precedentes conhecidos das 'façanhas' dadas em juízos anteriores.
O primeiro passo para a unificação deu-o D. Fernando III, mandando verter o Liber Judiciorum para o
romance e outorgando-o como 'Fuero' municipal às cidades e territórios que foram sendo reconquistados
em Múrcia e Andaluzia”. (COSTA, Moacyr Lobo da. A Revogação da Sentença, p.103)

500 Siete Partidas é nome que somente aparece no século XIV, o nome original “parece ter sido Fuero de las
leyes ou Libro de las leyes” (COSTA, Moacyr Lobo da. Opus cit., p.109).

501 COSTA, Moacyr Lobo da. Opus cit., p.109.
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Com o poder fragmentado típico das estruturas medievais, não havia ainda um órgão

centralizado  que  produzisse  normas  ou  regrasse  a  jurisdição  nem,  tampouco,  havia

separação entre tribunais civis e penais ou uma distinção nítida entre direito material e

processual ou mesmo entre questões laicas e religiosas. O poder era local e prevaleciam,

aos moldes germânicos,  a oralidade, a estrita publicidade e a formalidade. Em termos

jurídicos este poder se manifestava da mesma forma: “os argumentos das partes vinham

expostos de viva voz, ainda porque aparecia enorme o contingente de analfabetos, mesmo

entre os membros da nobreza”502.

Neste ambiente foi de extrema importância o recurso a modelos éticos como fundo

unificador  em torno do 'rei  cristão justo e piedoso'  que cuidava de seu rebanho. E os

primeiros espelhos ibéricos, apesar de inspiração judaica ou muçulmana, se construíram

dentro deste ideal.

Inicialmente os specula “ibéricos” foram traduções, muitas vezes apenas de parte dos

textos, feitas do árabe para o latim, como é exemplo um antigo tratado pseudo-aristotélico

de fisionomia503 (Secretum Secretorum) traduzido por Ibn Dawud, médico judeu que após

ser convertido “por uma rainha ibérica (provavelmente a mãe de Afonso Henriques de

Portugal)”504 passou a ser conhecido como João de Sevilha. 

Foram traduzidos do árabe para o castelhano, por exemplo, o Libro de los Buenos

Proverbios (Séc. XIII);  Bocados de Oro (Século XIII) e  Poridad de las Poridades ou

Secreto de los Secretos (Séc. XIII) – este último, já mencionado, havia já sido traduzido

para o latim com o nome de Secretum Secretorum naquele mesmo século. Também se

tem notícia de que diversos regimentos escritos em castelhano buscaram inspiração em

obras como o Libro de los Doze Sabios, mandado compor por Fernando III da Espanha

em 1237, cuja temática nos remete aos espelhos de origem muçulmana505. Em verdade,

parece que Fernando havia intentado fazer um código de leis gerais para todo o reino e

para  tanto  encomendou  a  obra  ao  Conselho  dos  Doze  Sábios.  Com  a  morte  de

502 COSTA, Moacyr Lobo da. Opus cit., p.109.
503 “O estudo das fisionomias era considerado pelos gregos,  árabes e pela maior parte dos escolásticos

(sobretudo pelos aristotélicos heterodoxos) como uma verdadeira ciência, a arte de descobrir e conhecer o
caráter dos seres humanos através de seu aspecto físico, e notadamente através da análise de seu rosto,
que traz traços estáveis e de longa data (formas, proporções e cores) e traços móveis e transitórios
(mímicas,  gestos,  comportamento,  maneira  de  andar  e voz)”.  (Cf,  COUSSEMACKER,  Sophie.  La
Physiognomia  au  Service  du  Politique  (Poridad  de  Poridades).  In,  Le  Miroir  du  Prince:  Écriture,
transmission et réceptions en Espagne (XIIIe. - XVIe siècle), p. 41.)

504 COUSSEMACKER, Sophie. Opus cit., p. 45.
505 HARO CORTÉS, Marta. Escritura y Adaptaciones , pp. 21-22.
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Fernando, porém, seu filho e herdeiro Afonso – que ficaria conhecido como Afonso, o

Sábio –, mudou o curso das coisas e 

alterou  o plano do trabalho,  no sentido de transformar o livro,  que
publicou  sob  o  título  de  Septenário,  em uma  espécie de  catecismo
político moral  e religioso, com a finalidade de preparar o ânimo de
seus  vassalos  para  a  futura  unificação  legislativa,  retirando-lhe  a
primitiva  feição  de  ordenamento  jurídico,  como  planejara  D.
Fernando506.

O século de Fernando e Afonso foi próspero na tradução e produção de Espelhos

de Príncipe. Chama a atenção, além do  Septenário,  outra obra de meados do século

XIII,  Flores de Filosofia,  composta também durante o reinado de Afonso X (1252-

1284) e que se estruturou como uma série de “Leys”, trinta e sete ou trinta e oito ao

todo, que se subdividiam em 'sentenças'. A inspiração ainda neoplatônica aparece logo

nos desdobramentos da Lei I, que aconselha o menosprezo pelo mundo. Já as Leis IV a

IX falam do “reto desempenho do poder” e consideram fundamental “que o rei deva

fazer cumprir a lei e apoiar-se nela e que o reino se assente em três pilares básicos: o

rei, a lei e a justiça”507.

Não é por acaso que estas obras sapienciais façam sempre constantes referências a

aspectos  legais  e  que  elas  se  insiram  num  plano  de  reforma  jurídica  no  qual

desempenharam um papel fundamental508, pois a lei se relacionava com uma sabedoria – e

não com uma técnica – “já que a qualidade de «fazedor de leis», quem quer que seja este,

será a de ser sábio”509. 

A Segunda Partida de Afonso, que compõe A Lei das Sete Partidas, é sem dúvida

um dos primeiros specula principum originais da Península Ibérica e marca “o triunfo

do aristotelismo formal desde a segunda metade do século XIII, corrente que havia sido

iniciada por escritores como Vicente de Beauvais e Guilherme Peraldus passando por

Tomás de Aquino”510.

Porém, parece não restar dúvida de que a Segunda Partida deita raízes no Sir-al-

asrâr,  traduzido  como  o  já  mencionado  Secretum  Secretorum  e  mais  tarde  como

Poridat de las Poridades ou Secreto de los Secretos (Séc. XIII), cuja lenda de criação

506 COSTA, Moacyr Lobo da. Opus cit., p.104.
507 HARO CORTÉS, Marta. Escritura y Adaptaciones, p. 23.
508 BIZARRI,  Hugo  Oscar.  Las Colecciones  Sapienciales  en  el  Processo  de  Reafirmación  del  Poder

Monárquico (Siglos XII y XIV). In, Cahiers de linguistique hispanique médiévale, p. 36.
509 Idem, ibidem, p. 40.
510 Idem, ibidem..
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envolve os nomes de Alexandre, o Grande, e Aristóteles: “Alexandre tinha conquistado

a Pérsia, porém para poder governar seu reino manda chamar Aristóteles para que lhe

aconselhe.  Este,  já  velho  e  cansado,  não  pode  ir,  mas  enviou  um  livro  cheio  de

conselhos para governar”511. Esta origem mítica confere imensa força ao Segredo que,

ademais, perdurou por séculos através da inserção silenciosa de seus princípios sapienciais

na literatura jurídica dos nascentes estados ibéricos. 

Já  se  apontou  a  importância  fundamental  da  legitimação  do  rei  como  único

legislador no contexto formativo dos estados nacionais. Este rei, para além da excelência

nos campos de batalha, deveria possuir uma «sabedoria» que também o legitimasse, pois a

“relação entre lei e sabedoria faz com que aquela seja uma manifestação da verdade” 512,

sendo o 'rei sábio' aquele que sabe a verdade da lei, pode impô-la aos homens513. 

O primeiro espelho escrito originalmente em Portugal, o Speculum Regum, data do

século XIV e teria sido escrito entre 1341 e 1344 por Álvaro Pais, bispo católico.

Em  Portugal  e  antes  da  publicação  da  obra  de  Lopes  Rebelo  De
Republica  Gubernanda  per  Regem,  e  dedicada  a  D,  Manuel,  só  se
conhece aquele que é considerado o primeiro tratado de autor português,
o Speculum Regum, escrito entre 1341 e 1344 por Álvaro Pais, bispo de
Silve. Dedicado a Afonso XI, um dos vencedores da batalha do Salado, o
Speculum Regum, obra cuja memória se perdeu, é um tratado de matriz
aristotélica,  reflectindo os ensinamentos de Aristóteles através de São
Tomás  de  Aquino,  em  particular  no  que  diz  respeito  às  formas  de
governo514.

 
O século  XV assistirá o  esforço  pioneiro  de Portugal  para  sistematizar  o  que

podemos chamar de um direito nacional, o que faz dele um dos primeiros estados da

época moderna515. O direito, ainda fragmentado, foi sendo fixado pela escrita, criando

511 BIZARRI, Hugo Oscar. Opus cit., p. 43.
512 Idem, ibidem, p. 41.
513 Logo na Lei 1, a Partida Segunda estabelece porque convém que apenas um homem seja imperador e

mantenha este poder na terra, vinculando o poder a uma manifestação da 'sabedoria dos sábios': O poder
existe para “acabar com a discórdia entre as gentes e juntá-las em unidade, o que não se poderia fazer se
fossem muitos os imperadores, pois segundo a natureza o senhorio não quer companheiros nem deles
necessita,  ainda que de todo modo convenha que haja homens bons e sábios que lhe aconselhem e
ajudem; a segunda razão é para fazer foros e leis com as quais se julguem corretamente as gentes de seu
senhorio; a terceira é para aquebrantar os soberbos e os injustos e os malfeitores que por sua maldade ou
por seu poder se atrevem a fazer o mal ou injustiça aos mais fracos; a quarta, para amparar a fé de nossos
senhor Jesus Cristo e aquebrantar os inimigos dela. E outrossim disseram os sábios que o imperador é
vigário de Deus no império para fazer justiça no temporal, bem assim como o é o papa no espiritual.
[Alfonso X. Las Siete Partidas. Partida Segunda, Título 1, Lei 1, p. 28].

514 BUESCU, Ana Isabel. Imagens do Príncipe, p. 46.
515 POVEDA VELASCO, Ignácio Maria. Opus cit, p. 17.
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uma multiplicidade de normas jurídicas que coexistiam com o direito imperial (direito

romano de Justiniano) e com o direito canônico, que não raro atritavam entre si. Os

séculos  XV e  XVI  foram  marcantes  no  processo  de  diferenciação  e  independência

portuguesa.  Neste  período  se  fixou  não  só  o  direito das  primeiras  Ordenações

(Afonsinas, de 1446),  mas também a própria língua portuguesa com a gramática de

Fernão de Oliveira516.

A decadência das estruturas medievais  na Europa traria,  de um modo geral,  o

enfraquecimento gradativo da importância e influência dos espelhos – ao menos em seu

modelo  medieval  –,  de  resto  francamente  incompatíveis  com  o  humanismo

renascentista. A inspiração divina que habitava o interior destes manuais, que lhes dava

estrutura e, sobretudo, significado místico singular, era vista com desconfiança por uma

elite  intelectual  que  vasculhava o  passado clássico em busca de  uma racionalidade

perdida que apontava para a grandeza das realizações que os homens haviam atingido

antes de mergulharem naquilo que cada vez mais era visto como uma idade sem luz –

uma media aevum517. O homem que circulava pelo mundo nos séculos finais da Idade

Média se deparava a todo instante com os restos materiais do Império Romano, que

incluíam não só ruínas colossais mas também magistrais obras escritas, como é o caso

do  Corpus jurídico de Justiniano, que por muitos séculos restaram desconhecidas ou

abandonadas.

Porém, se deve anotar que este processo de humanização das estruturas e ideias

de poder não se conformaria com certos aspectos muito persistentes da cultura ibérica,

que jamais afastaria de si a ideia de revelação518 519 e de que uma parcela da 'sabedoria

divina'  poderia ser acessada pelo esforço da sapiência humana.   

No  início  do  século  XVI,  a  tradição  dos  espelhos  passa  por  uma reviravolta

singular que teve seu núcleo gerador na riquíssima e conturbada história de Florença.

Um Secretário florentino, profundo estudioso da antiguidade clássica e das estruturas

de poder  entre  os  homens,  escreve  em 1513 um pequeno livro  que  denominou  De

principatibus [Dos principados], mas que ficaria conhecido com o título que a primeira

516 ABAURRE, M. Bernadete, PFEIFFER, Cláudia e AVELAR, Junito (Orgs.).  Fernão de Oliveira: Um
Gramático na História. 

517 PERNOUD, Régine. Apud  Michel Senellart, Opus cit, p. 22, nota nº 6.
518 CALAFATE, Pedro. Ética. In, Pedro Calafate (Dir.). In, Opus cit, vol. III. As Luzes, p. 113.
519 TEIXEIRA, António Braz. A Filosofia Jurídica. In, Pedro Calafate (Dir.). In, Opus cit, vol. III. As Luzes,

p. 65.
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edição [1532], que lhe foi póstuma, anotou: Il príncipe [O príncipe]520. 

Maquiavel,  contrapondo-se  à  ideia  do  rei  justo,  piedoso,  cercado  de  bons

conselheiros  e  repleto  da  imagem divina  –  que  era  a tônica  milenar  dos  príncipes

perfeitos, dos discursos e manuais de bom governo – escreve o seu De principatibus,

ofertado a Lourenço de Médicis, trazendo inusitados conselhos aos príncipes, conselhos

estes que em muito  se  afastavam da ideia  de que pela via  da  justiça  piedosa e  da

bondade o governante alcançaria o merecimento e o reconhecimento perante os homens

e perante Deus. Para Maquiavel era melhor e mais útil à manutenção da paz nos reinos

e dos próprios reinos que o príncipe fosse mais temido do que amado, pois os seres

humanos eram “geralmente ingratos, inconstantes, dissimulados”521. 

Obra de transição entre duas racionalidades [ou entre duas místicas], uma baseada

no  regimem522 e  outra  já  numa tecnologia  moderna  do  governo,  onde o  critério  da

justiça é substituído pelo da eficácia, onde o bom príncipe não é mais o justo condutor

de almas, mas sim o eficaz mantenedor do Estado como potência, nascente concepção

que somente viria a se aperfeiçoar e consolidar cerca de dois séculos mais tarde. 

Assim, Il Principe, em verdade, foi um 

texto de articulação entre a literatura dos Espelhos e os Manuais de
Estado. Para que se possa formar no século XVII uma ciência positiva
do  Estado,  será  preciso  romper-se  a  forma  especular na  qual  O
príncipe, a despeito de sua ironia subversiva, permanecia encerrado523.

Contudo,  dentro da tradição ibérica não foi  fácil  abandonar  o discurso do 'rei

justo' em nome do 'rei  eficaz'.  Foi preciso antes passar a reconhecer na antiga ideia

520 A edição princeps foi batida em Roma, por Antonio Blado, no ano de 1532, com o título de Il Principe.
(Cf, MARNOTO, Rita.  Il Principe ou De principatibus de Niccolò Machiavelli. O Príncipe novo que
parece antigo.  In,  Aurélio Pérez Jiménez, José Ribeiro Ferreira e Maria do Céu Fialho (Editores). O
retrato literário e a biografia como estrategia de teorização política, p. 159. 

521 MACHIAVEL. Le Prince , p. 59.
522 A complexa temática do regimen foge ao objeto direto da presente tese. Conceito fluído, o regimen se liga

à ideia eclesiástica sobre objetivos e funções do exercício do poder, colocando o governo das almas em
extremo relevo. Num mundo onde não existia a figura do Estado, o exercício do poder se justificava pela
necessidade de condução dos seres humanos à realização plena de uma ideia cristã de bem. É o rei pastor
que não admite a tirania. Como lembra Senellart, uma questão fundamental em relação ao  regimen se
apresenta: “como se constituiu progressivamente o Estado a partir de regras que a princípio não eram
feitas para ele? Os autores medievais são acusados com frequência de terem ignorado tudo das práticas de
governo porque negavam a realidade do Estado. Seria preciso dizer, ao contrário, que foi sua concepção
mesma do governo que os impediu por muito tempo de aceitar o fenômeno estatal. O regimen, então, não
se inscrevia na perspectiva da potência, mas sim no horizonte da escatologia. A arte das artes, ars artium,
para os Padres da Igreja, era o governo das almas, regimen animarum. Por muito tempo o governo dos
reis não foi senão um auxiliar bastante grosseiro, encarregado da manutenção da ordem e da disciplina
dos corpos.” (Cf, SENELLART, Michel. A Artes de Governar, p. 24). 

523 SENELLART, Michel. As Artes de Governar, p. 49.
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[medieval] de justo um modelo injusto porque ineficaz em muitos aspectos. Em outras

palavras, o soberano preocupado com a salvação das almas – inclusive a sua – não se

mostrava capaz de conter  a maldade humana em assuntos de Estado.  Não se podia

concluir simplesmente que ser eficaz era melhor do que ser justo sem que entrasse em

crise a própria antiga ideia de justiça, que enxergava o mundo pela ótica eclesiástica e

enquadrava o ideal do justo num esquema rígido de classes e funções «segundo a mente

de Deus», e que descrevia o tempo como uma flecha a caminho do Juízo Final.

A já mencionada rejeição que Portugal faz à novidade humanista configurar-se-á

um  caso  exemplar  de  rejeição  ao  pensamento  de  Maquiavel.  Rejeição  esta  tão

sistemática e perene que jamais houve uma tradução portuguesa publicada do 'pequeno

opúsculo' até o ano de 1935524. 

5  –  Maquiavel  e  seu  Espelho:  a  ruptura  de  Portugal  com  o  humanismo
renascentista

O humanismo renascentista ainda se espalhava por terras europeias por volta dos

anos 1500. A partir do centro irradiador florentino, o movimento que colocava o ser

humano  na  centralidade  do  mundo,  creditando  a  ele  uma  capacidade  infinita  de

compreensão,  acabaria  retirando  paulatinamente  Deus da  cena  principal  que  havia

ocupado nos longos séculos medievais.

Pico de la Mirandola (1463-1494)525, por dois anos estudante de Direito Canônico

524 A tradução portuguesa feita por Francisco de Morais foi publicada em Coimbra pela editora Atlântida em
1935 (Cf, CÂMARA, João Bettencourt da. A Primeira Edição Portuguesa d'O Príncipe ou o Maquiavel
Facista de Francisco Morais. In, Revista Res-Publica, p. 194).
Houve uma tradução anterior feita por Francisco Holbeche em 1760, mas que, ao que parece, restou
incompleta e jamais foi publicada. 
Sobre esta última confirma Joaquim Heliodoro Cunha Rivara. Catalogo dos manuscriptos da bibliotheca
publica  Eborense.  Tomo  4 –  Parte  1,  p.  263,  que  registra:  “O  PRINCIPE de  Nicolau  Macchiavelli
traduzido e annotado por Francisco Bernardo Holbeche. Lisboa, 1760. Incompleto, parece autographo”].
No Brasil a situação não foi melhor, mas guarda o mérito de ter sido o primeiro país lusófono a traduzir e
publicar O Príncipe, em 1933. (Cf, BAGNO, Sandra. O Brasil na hora de ler Maquiavel: notas sobre a
primeira edição brasileira d'O príncipe, traduzido por Elias Davidovich.  Tempo [online]. 2014, vol.20,
pp. 1-41. Epub Oct 28, 2014. 

525 Voltaire não fez justiça a Pico no seu Dicionário Filosófico (1764) e prestou um grande desfavor ao
humanismo renascentista ao ridiculariza-lo, ademais sabendo-se que o Iluminismo é herdeiro direto da
tradição  refundada  por  Petrarca.  (ver  VOLTAIRE.  Dicionário  Filosófico,  pp.  259-260)  e  também
VALVERDE, Antonio José Romera. Aportes a Oratio de Hominis Dignitate de Pico Della Mirandola. In,
Revista de Filosofia Aurora, Vol. 1, n. 29, p. 459).
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em Bolonha  (1477-1478)  –  curso  que  abandonou  para  estudar  Letras  (em  Ferrara,

1479-1480)  e  Filosofia  (em  Pádua,  1481-1482)  –  ,  escreveu  o  famoso  Oratio  de

Hominis Dignitate [Discurso Sobre a Dignidade do Homem], que publicou em 1486

juntamente  com  suas  Novecentas  Teses526,  rejeitadas  por  uma  igreja  vigilante  e

implacável, que começava a se dar conta de que o hermetismo cabalístico que estava na

base daquele discurso era por demais perigoso, até mesmo por sua coerência interna527.

Pico,  que  era  herdeiro  da  tradição  humanista  refundada  por  Petrarca  (1304-1374),

sofrera  grande  influência  de  Marsílio  Ficino  (1433-1499)  e  sonhava  com  uma

concordância entre o cristianismo, o judaísmo e o islamismo528 construída a partir de

reflexões que recuperavam em grande parte a percepção de Raimundo Lulio  (1232-

1315) sobre um fundamento comum a estas três religiões, fundamento este baseado nas

526 Pico  della  Mirandola não  tinha  mais  que  24 anos quando  resolveu escrever  suas Novecentas  Teses
[Conclusiones Nongentae] onde “tentava conciliar todas as vertentes do pensamento humano conhecido:
uma súmula filosófico-teológica que incorporava as demais ciências. Para tanto, inventou um método
eclético de estilo apologético. O objetivo último era apresentá-las num Concílio de caráter religioso-
secular, em Roma, no ano de 1486. Pico della Mirandola mandou fixar as teses nas portas da Cidade
Eterna, em dezembro de 1486, como rezava a praxe acadêmica. Feito o desafio aos juízes da banca
examinadora, aguardou o resultado por um ano. A princípio teve treze teses impugnadas. Como antecipou
a refutação de tais teses sem a autorização formal de Inocêncio VIII, este editou a bula de agosto de 1487,
em que rejeitava  in totum  as teses. No ano seguinte, foi decretada a prisão de Pico della Mirandola,
revogada dois anos depois por Alexandre VI. De novo em Florença, sob a proteção dos Medici, escreveu
a Oratio de Hominis Dignitate como peça de autodefesa ante o tribunal romano[*], nunca apresentada à
banca  examinadora  e  publicada  somente  dois  anos  após  a  morte.”  (Cf,  VALVERDE,  Antonio  José
Romera.  Aportes a  Oratio  de Hominis  Dignitate  de Pico  Della Mirandola.  In,  Revista  de Filosofia
Aurora, Vol. 1, n. 29, p. 471). 
[* (entre chaves nosso) Anote-se que a questão da data em que foi escrita a Oratio não é pacífica, parte
dos estudiosos se posiciona no sentido de que ela teria sido feita para servir de prólogo às Novecentas
Teses e apenas uma parte teria sido utilizada mais tarde para compor a autodefesa; outros já posicionam
no sentido de que a Oratio teria sido escrita em dois momentos diferentes e outros, ainda, defendem que
ela teria sido escrita somente por ocasião da autodefesa. (Ver VALVERDE, Antonio José Romera. Opus
cit., p. 471, Nota 17 e BORGHESI, Francesco. A Life in Works. In, Michael Vincent Dougherty (Ed). Pico
della Mirandola: New Essays, p. 217)].

527 O encontro de três grandes tradições religiosas na Península Ibérica vai provocar e possibilitar, por volta
do século XIII, uma busca por um princípio unificador. Uma figura central neste processo será Raimundo
Lúlio  (1232-C.  1316),  que  havia  se  dado  conta  de  que  estas  três  religiões  então  aceitavam como
verdadeira a 'Teoria Elementos' – e seu desdobramento na 'Teoria das Correspondências Astrais'. Segundo
a primeira, tudo o que existe deriva de quatro elementos fundadores da vida [terra, água, fogo e ar] e, de
acordo  com a  segunda  teoria,  tudo  no  Universo  tem  relação  proporcional  e  geométrica  com estes
elementos. Outro ponto de contato era a crença comum nas 'Dignidades de Deus' [Dignitates Dei] ou
'Santos Nomes'.  Um ponto  muito fundamental  nesta proposta de unificação é o cruzamento místico,
cabalístico  e  geométrico  destas  três  teorias.  Cerca de  duzentos  anos  mais  tarde  este  pensamento
reaparecerá  com  força  na  Península  itálica  e  Pico  será  um  de  seus  maiores  representantes.  A
harmonização das religiões, apesar de feita por pensadores cristãos e visar verdades cristãs, não foi bem
aceita  pelas  hierarquias  da  Igreja  católica.  (Ver  YATES,  Frances.  La  Filosofía  Oculta  en  la  Época
Isabelina, pp. 24-26).

528 VALVERDE, Antonio José Romera.  Aportes a Oratio de, Revista de Filosofia Aurora, Vol. 1, n. 29, p.
471.
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Dignidades de Deus529. 

Da Oratio Dignitate, prólogo das Nongentae [Novecentas Teses], se extrai:

O grande Creador instituiu à creação última que nada exclusivo tivesse e,
tudo compartilharia em comum com as outras. Nestas circunstâncias, ao
homem, obra a priori indeterminada, após alocado no centro do Universo,
o Creador lhe falou: Não te dei, Adão, um aspecto que lhe seja único,
nem um lugar para assentar, nem um dom peculiar, para que tua face, teu
lugar, teu dom, deseje-os, conquiste-os e os possua segundo teu juízo e
tua decisão.

As naturezas outras são pré-definidas e contidas em nossas leis.
Tu, não submetido a quaisquer limites, só mercê do arbítrio que em tuas
mãos coloquei, definas a ti próprio530.

Nesta mesma Florença vivia Nicolau Maquiavel  (1469-1527),  nascido cerca de

seis anos após Pico. Quando este aparece morto, sem causa definida – provavelmente

envenenado – Nicolau tinha cerca de 25 anos.

Ambos,  Nicolau  e  Pico  exercitavam-se  com  desenvoltura  no  conceito  de

Sapientia531 traçado por Petrarca (1304-1374) que, afastando-se da ideia de um modelo

divino a ser perseguido sob as rédeas e a bitola do poder eclesiástico, propunha o livre

exercício da razão humana fundado na ideia de que Deus criou sua última criatura em

estado de liberdade e, sobretudo, com capacidade de 'livre julgar'532 e escolher.

Os  trabalhos  de  Pico  assim  como  os  de  Maquiavel  são representativos  do

momento em que o homem volta o olhar sobre si mesmo e sobre seu passado histórico

e lança perguntas sobre  sua própria existência,  começando a  se libertar  dos  limites

impostos pela rigidez de doutrinas dominadas por  uma Igreja  que havia alocado os

seres  humanos dentro de quadrantes  de uma ordem tão rígida quanto a  cosmologia

aristotélica-ptolomaica533.  O  humanismo  falava  de  um  ser  humano  em  estado  de

liberdade.
529 YATES, Frances. La Filosofía Oculta en la Época Isabelina, pp. 35-44.
530 MIRANDOLA, Giovanni Pico della. Discurso pela dignidade do homem, pp. 61-62.
531 VASOLI,  Cesare.  The Renaissance Concept of Philosophy.  In,  Quentin Skinner and Eckhard Kessler

(Edit). The Cambridge History of Renaissance Philosophy, p. 62.
532 O que explica, em parte, o apego dos primeiros humanistas pela obra de Santo Agostinho, cujo estudo, a

par de representar um retorno às origens do cristianismo (os humanistas tinham imenso apreço por este
retorno ao passado) era também uma via de acesso ao pensamento neoplatônico, último grande sistema
filosófico pagão, bem próximo de sua última manifestação original. Ademais, o apego a Agostinho era
também uma chave de harmonização para com o pensamento da Igreja, o que podia ajudar a evitar as
acusações clássicas de heresia.

533 PORTO,  Cláudio  Maia.  e  PORTO,  Maria  Beatriz  Dias  da Silva  Maia.  A Evolução  do  Pensamento
Cosmológico  e  o  Nascimento  da  Ciência  Moderna.  In,  Revista  Brasileira de  Ensino de  Física.
out./dez./2008, v. 30. n° 4, p. 4601-3. 
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O  platonismo  predominante  [já  que  o  aristotelismo  escolástico  tendeu  a  ser

abandonado]  e  a  necessidade  de  não  ruptura  com o  cristianismo  parecem  ter  sido

decisivos  para  o  apego  dos  primeiros  humanistas  à  obra  de  Santo  Agostinho  e  a

reaproximação com uma fé que tendia a ser  percebida mais  como uma vivência da

alma, sem a necessidade de grandes aparatos externos. Os humanistas do renascimento

se debruçavam sobre o passado extraindo dele muitas lições, mas não se entregando

facilmente a uma mera reprodução de antigas doutrinas. Tudo tendia a ser reavaliado e

redimensionado. Exemplos podem ser encontrados na exaltação renascentista do livre-

arbítrio – o ser humano podia melhorar a si mesmo e chegar até Deus por seus próprios

esforços534 – ou na rejeição da vinculação da natureza humana ao decaimento535. 

A Igreja  católica  logo se deu conta  de  que  o  humanismo,  mesmo o  chamado

humanismo  cristão,  precisava  ser  combatido.  De  fato,  o  desprendimento  dos

humanistas em relação à ortodoxia religiosa, a aproximação com a magia, o ideal de

uma educação universal e o pendor para estudar livremente a cultura greco-romana os

fez granjearem inimigos tanto dentre os católicos quanto dentre os protestantes536, ainda

que a Reforma destes últimos tenha em grande parte  se  apoiado no individualismo

humanista que impregnava a atmosfera renascentista  europeia de então537.  Em geral

grandes  críticos  do  escolasticismo538,  cuja  teologia  muitos  reputavam  “inútil,

complicada, desprovida de rigor linguístico”539, os humanistas apostavam na educação

dos jovens como forma de levar  o ser  humano à excelência.  Deles [dos humanistas

renascentistas] se diz que “tinham um espírito laico, muito distanciado dos teólogos

medievais  e  gostavam de harmonizar  as  ideias filosóficas  gregas ou  latinas com as

ideias cristãs, o que lhes valeu a acusação de paganismo”540. Ademais, a grande ênfase

na força do indivíduo, considerado capaz de pensar e concluir por si só, contradizia o

ideal do rebanho cabisbaixo guiado por um pastor541 ou mesmo a doutrina protestante

534 PICO DELLA MIRANDOLA, Giovanni. Discurso Sobre a Dignidade do Homem, p. 55.
535 CASSIRER, Ernest. Individuo y Cosmos en la Filosofía del Renacimiento, pp. 126-128.
536 Erasmo de Roterdã (1466-1536), por exemplo, foi contemporâneo de Lutero (1483-1546) e, apesar de não

se envolver diretamente na contenda, ele redigiu “uma obra intitulada De Libero Arbitrio, por oposição à
posição de Lutero, o qual mais tarde irá redigir uma obra intitulada De Servo Arbítrio”. (Cf, GANHO,
Maria de Lourdes Sigado. O Humanismo de Erasmo. In, Revista Via Spiritus, n. 21, p. 171).

537 CAMPS, Victoria. Breve Historia de la Ética, p. 131.
538 Uma exceção seria Pico dela Mirandola que valorizava o pensamento escolástico, pretendendo memso

harmonizá-lo e preservá-lo dentro de uma grande síntese. 
539 CAMPS, Victoria. Breve Historia de la Ética, p. 119.
540 Idem, ibidem.
541 “O individualismo do pensamento humanista se põe em relevo inclusive nos gêneros literários da época:
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da graça divina dos escolhidos de Deus.

Petrarca,  Pico  e  outros  humanistas  apostavam  numa  natureza  humana  como

portadora de uma 'dignitas' – cujo conceito humanista estava ligado à dupla ideia de

lugar no mundo e liberdade542.  Sendo privilegiado e livre,  o homem podia agir  para

aproximar-se da perfeição divina, da ideia do justo, do bem e do belo. 

Mas enquanto  os humanistas,  de um modo bastante  geral543,  pensavam no ser

humano  como  capaz  de  ser  educado  e  de  participar  da criação  divina  criando  ele

mesmo um mundo melhor,  Maquiavel,  também humanista, enxergava  o  mesmo ser

humano como sendo dado a todo tipo de vilania e perversão544. 

Ao  escrever  seus  Comentários  Sobre  a  Primeira  Década  de  Tito  Lívio –  os

famosos Discorsi – entre os anos 1513 e 1517, publicados pela primeira vez em 1531

[após a morte do autor], Nicolau já deixava ver seu desalento com a humanidade e sua

descrença na possibilidade de que a intrínseca maldade dos seres humanos pudesse ser

vencida pela paciência ou por atos bondosos. Escreve ele,  ao comentar sobre Pietro

Soderini (c. 1452-1522), gonfaloneiro – uma espécie de governante – de Florença:

cartas, autobiografias, sentenças, provérbios, e, entre os gêneros mais filosóficos, o diálogo e o ensaio. Na
pintura, o gênero preferido é o retrato. Os Ensaios de Montaigne, a quem se atribui a invenção do termo,
estão escritos em primeira pessoa, a introspecção é o método, como já foi em Petrarca (Ad seipsum*) e
será mais tarde em Descartes, se bem que em seu caso com pretensões mais científicas que literárias”.
CAMPS, Victoria. Breve Historia de la Ética, p. 121.
*  Ad se ipsum = Para si mesmo (Cf. SOUZA NETO, Francisco Benjamin de. Augustinus – Teologia da
Trindade: Conceitos, Imagens, Analogias. In, Luis Alberto de Boni (Org.). Lógica e Linguagem na Idade
Média, p. 39)

542 A temática da dignidade humana não é uma novidade renascentista, mas aparece desde Sócrates com a
ideia de que o ser humano é diferenciado em relação aos outros seres por possuir uma alma – psyché –
capaz de pensar e de querer. (Cf. LACERDA, Bruno Amaro.  A Dignidade Humana em Giovanni Pico
della Mirandola. In, Revista Jurídica Legis Augustus, vol. 3, n. 1, p. 17). 

Segundo Pico, o homem foi colocado por Deus 'no meio do mundo' e foi dotado de poder e
capacidade para escolher ser aquilo que quisesse. O ser humano não vai se tornar indigno se escolher
se aproximar das bestas, pois a dignidade não decorre de suas escolhas mas sim do fato de poder
escolher [poder que não foi dado por Deus a outras criaturas], em outras palavras, todo ser humano
foi criado digno e não pode deixar de sê-lo. Basta ser humano para ser digno.

O tema da dignidade já havia aparecido também em Tomás de Aquino  no século  XIII  e  se
vincula  ali  à  natureza  racional  do  homem:  “Ora,  é  grande dignidade subsistir  em uma  natureza
racional. Por isso dá-se o nome pessoa a todo indivíduo dessa natureza (Suma teológica, I, 29,3)”.
(Cf.  LACERDA,  Bruno  Amaro.  A Dignidade  Humana  em  Giovanni  Pico  della  Mirandola.  In,
Revista Jurídica Legis Augustus, vol. 3, n. 1, p. 18).

543 Certamente  não  existiu  um humanismo,  mas  sim diversas  manifestações  do  humanismo.  Itália,  por
exemplo, ele será muito mais ligado a manifestações artísticas e culturais e menos atritivo com a religião
católica do que no norte da Europa. 

544 (...)  omiss  nossa “o  tema da dignidade humana passou por  forte  resistência e  crítica  nas obras dos
reformadores Lutero  e Calvino e,  sob o horizonte filosófico,  Maquiavel  e  Montaigne desafinaram o
uníssono dos humanistas.  E fora do horizonre do Renascimento,  Pascal  encontrara dificuldades para
elogiar o homem, a não pelo pensamento”. VALVERDE, Antonio José Romera.  Aportes a Oratio de,
Revista de Filosofia Aurora, Vol. 1, n. 29, p. 460.
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Embora a ambição e a conduta dos adversários lhe dessem todos os dias
um  pretexto  plausível  para  que  se  desfizesse  deles,  e  a  prudencia
apontasse esta necessidade, nunca chegou a tal extremo. [Pietro] Estava
convencido de que poderia, com paciência e bondade, eliminar os germes
do ódio, cumulando os inimigos de vantagens.

(...)

não quis ver que a malvadez dos homens não é vencida pelo tempo
nem se atenua com benefícios recebidos.545

Maquiavel  se  apoiava  na  ideia  de  uma  natureza  humana  decaída  e  corrupta,

pensamento  que,  longe  de  ser  estranho,  era  comum ao cristianismo546 –  apesar  de

disputar terreno com a concepção de natureza humana redimida por Cristo. De fato,

 
não  poucos  pensadores  medievais  manifestaram-se  negativamente
sobre  tal  condição  [condição  humana].  Lotharii  Cadinalis,  ou
simplesmente  Lotario  Segni,  que  viria  a  ser  Inocêncio  III,  um dos
papas mais poderosos, in De miseria humanae conditionis, escrito no
século XIII,  afirmou que o homem é  'indigno produtor  de  lêndeas,
piolhos, vermes, urina e fezes'.  Tal afirmação secundava a de Pedro
Damião,  do  século  XI,  para  quem o  homem deve  ser  'proclamado
criatura vil, massa de podridão, pó e cinza'547. 

Assim,  a  dimensão  de  rejeição  que  tomou  a  obra  de  Maquiavel  se  liga  em

primeiro plano muito mais  a suas ideias sobre a finalidade da vida em sociedade e

sobre o exercício do poder político do que de suas ideias sobre a natureza humana. 

O  lance  de  audácia  de  Maquiavel,  como  se  sabe,  foi  recusar,  em
algumas frases secas, o finalismo das doutrinas políticas tradicionais e
substituir  pela  questão  dos  meios  do  poder  a  questão  clássica  dos
objetivos  da  sociedade  civil.  Ruptura  da  política  com  a  moral?
Passagem de uma concepção ideal do Estado a um pensamento lúcido
e  realista?  Esses  lugares-comuns  dissimulam  um  fato  essencial:  o
esquecimento,  que  O príncipe acarretou,  da  antiga  problemática  do
governo,  em  proveito  de  uma  tecnologia,  violante  ou  hábil,  da
dominação.548

545 MACHIAVELLI, Niccolò. Comentários Sobre a Primeira Década de Tito Lívio [Discorsi]. Livro III, cap.
4, pp. 307-308. Ver também, no mesmo Livro III, cap. 9, p. 336. [entre chaves nosso]

546 A ideia de decaimento é comum também dentre os reformadores do norte da Europa e está mesmo na
base “da nova teologia de Lutero, e da crise espiritual que a precipitou” (... omiss nossa) “Lutero vivia
obcecado  pela  ideia  da  completa  indignidade  do  homem”  (SKINNER,  Quentin.  As  Fundações  do
Pensamento Político Moderno, p. 285).

547 VALVERDE, Antonio José Romera.  Aportes a Oratio de, Revista de Filosofia Aurora, Vol. 1, n. 29, p.
465. [entre chaves nosso]

548 SENELLART, Michel. As Artes de Governar, p. 20
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A doutrina política de Maquiavel,  notadamente aquela exposta em  O Príncipe,

escrito em 1513 e publicado em 1532, teria uma trajetória curiosa. A princípio circulou

livremente pela Europa em sua versão original, em língua italiana, por mais de 25 anos.

Sua  primeira  tradução  publicada  data  de  1553 [para  o  francês].  A Igreja  de  Roma

somente o proibiu em 1559, com a inclusão do autor no Index.

Como a prática da Igreja de proibir livros e outras manifestações do pensamento é

bem antiga549 (as primeiras datam do século II550), até hoje se discute sobre as razões da

liberdade gozada pela obra de Maquiavel, notadamente na Península Ibérica551. De todo

modo se vê que sua proibição coincide com o acirramento do controle de livros a partir

do  período  tridentino e  pela  expansão  da  inquisição552.  Não  é  por  acaso  que  os

Tribunais  inquisitoriais553 se  espalharam  após  o  Concílio  de  Trento  e  foram

549 Assim aconteceu, por exemplo, com a proibição das bíblias em vernáculo, isto é, traduzidas para
línguas locais. Em 1199 Inocêncio III proibiu versões não autorizadas da Bíblia e em 1229 e 1234
foi  proibida  mesmo  a  posse  delas,  mesmo  dentre  os  eclesiásticos  (Sínodos  de  Toulouse  e  de
Tarragona, respectivamente. (REINHARDT, Klaus. SANTIAGO-OTERO, Horacio.  Biblioteca Bíblica
Ibérica Medieval, p. 21)

550 Com a proibição no ano 150 do Acta Pauli, uma glorificação da vida de São Paulo condenada pelo
Sínodo de Éfeso ou Smirna e foi seguida de inúmeras outras especialmente ao longo de toda a Idade
Média que, com o tempo, se tornaram mais severas,  condenando-se algumas vezes o autor a  ser
queimado junto com sua obra,  Como foi  o caso, em 1300, de Gerardo Segarelli  (C. 1240-1300),
fundador dos Irmãos Apostólicos. (Cf., PUTNAM, George Haven. The Censorship of the Church of
Rome, vol. 1, pp. 58 e 67).

551 BARTUREN, María Begoña Arbulu. La fortuna de Maquiavelo en España: las primeras traducciones...,
pp. 6-7.

552 Apesar das discussões em torno da data exata da criação Inquisição, se tem por certo que foi ela foi
implantada na primeira metade do século XIII (muitos apontam o ano de 1229, no Concílio de Toulouse,
durante o pontificado de Gregório IX, um papa afeito a um modelo jurídico de controle da fé), com o
objetivo de investigar e punir.  (Ver  MEA, Elvira Azevedo.  Os Antecedentes do Santo Ofício.  In, Os
Reinos Ibéricos na Idade Média, p. 395).

553 A inquisição foi muito popularizada como algo típico da Idade Média. Embora tenha existido inquisição
medieval iniciada em 1184 e levada a efeito pelo poder dos bispos locais (os cátaros e os valdenses foram
vítimas de tal inquisição), houve inquisições que atingiram o século XVIII. Em 1230 Roma inicia uma
concentração de poderes criando a fase papal da inquisição medieval e em 1252 o Papa Inocêncio IV, pela
bula Ad extirpanda, inicia a personalização da perseguição regulando o uso da tortura. Ainda que nunca
tivesse sido oficialmente encerrada, a prática inquisitorial havia perdido força no final da Idade Média e
foi reavivada no início do século XVI. As chamadas inquisições modernas excederam enormemente a
inquisição medieval em diversos pontos, mas sobretudo em termos de aparato monumental e jurídico,
certamente por terem sido construídas e guiadas por teólogos e doutores em leis e cânones e sustentadas
pelos poderes régios e pelo séquito de familiares do Santo Ofício que voluntariamente perseguiam a
'honraria' de possuir uma Carta de Familiatura que, afinal, lhes conferia, além de dignidade, direito a
porte de armas e isenção de certos impostos. (Ver BETHENCOURT, Francisco. História das Inquisições
– Portugal, Espanha e Itália – Séculos XV-XIX. São Paulo: Companhia das Letras, 2000; SIQUEIRA,
Sônia A. A Inquisição Portuguesa e a Sociedade Colonial. São Paulo: Ática, 1978 e FEITLER, Bruno;
LIMA, Lana Lage da Gama; VAINFAS, Ronaldo.(org)  A Inquisição em Xeque: Temas, Controvérsias,
Estudos de Caso. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2006). Sobre direito a isenção de impostos e porte de armas
ver  também  CALAINHO,  Daniela.  Agentes  de  Fé:  Familiares  da Inquisição  Portuguesa  no Brasil
Colonial. Bauru, SP: Edusc, 2006, pp. 97-98).
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instrumentos de combate à grande onda humanista, à Reforma protestante e também à

prensa554. 

A  crítica  humanista  rapidamente  se  espalhara  e  já  afetava  as  Universidades

dominadas pela Igreja, inclusive e especialmente as faculdades de leis e cânones. De

fato, “a primeira coisa que os humanistas fizeram foi deslanchar uma ofensiva em regra

contra a  escolástica,  em plano metodológico,  concentrando-se especialmente  na sua

interpretação do direito romano”555,  desfechando uma crítica sem precedentes contra

Bártolo, Baldo e Acúrsio556, os mesmos que seriam abraçados pela segunda escolástica

ibérica  que  pulverizou  a  reforma  humanista.  É  fato  que  todas  as  Ordenações

Portuguesas trouxeram como regra o recurso a autoridade de Acúrsio e Bártolo557, sem

554 O interesse pelo novo mecanismo foi muito rápido e ajudou a difundir as 'novidades'. Nos informam
Klaus Reinhardt e Horacio Santiago-Otero que “os judeus utilizaram muito cedo a imprensa. Em Portugal
foram  os  primeiros  a  servirem-se  desta  em  1487,  na  cidade  de  Faro.”  ((REINHARDT,  Klaus.
SANTIAGO-OTERO, Horacio. Biblioteca Bíblica Ibérica Medieval, p. 19). 
“Os  primórdios  da  acção  tipográfica  em  Portugal,  primeiramente  ainda  em  caracteres  hebraicos,
remontam a 30 de Junho de 1487. A obra com que se inicia esse novo percurso da circulação (por via das
técnicas ainda rudimentares de impressão) foi, precisamente, a Tora (Pentateuco).
A sua  impressão  ficou  a  dever-se  a  Samuel  Gacon  (leia-se  Samuel  Porteiro)  que,  na  sua  oficina
tipográfica de Faro editou, no último quartel do século XV, pelo menos, mais dois tratados, ambos com
comentários de Rashi – e incorporadas num mesmo volume do Talmud, dito babilónico: Guitin [Tratado
do Divórcio] e Shevu’ot [Tratado dos Juramentos] (1492?)”. (MATOS, Manuel Cadafaz. Três momentos
para o estudo dos primórdios da imprensa bíblica (judaica e cristã) em Portugal – o período de 1487-
1495. In, A Bíblia e suas Reedições em Língua Portuguesa. Revista Lusofona de Ciência das Religiões.
Porto  (PT):  Sociedade  Bíblica,  2010.
http://revistas.ulusofona.pt/index.php/seriemonograficacienciadasreligi/issue/view/616/showToc  ,  pp.
143-144)

555 SKINNER, Quentin. As Fundações do Pensamento Político Moderno, p.126.
556 Filósofos e juristas humanistas tais como os italianos Lorenzo Valla (1407-1457), Pietro Crinito (1465-

1507), Angelo Poliziano (1454-1494), Andrea  Alciato (1492-1550) e o francês Guillaume  Budé (1467-
1540) repudiaram a visão canônica que via o direito romano com um caráter de intemporalidade típico
das verdades reveladas. Para eles aquele era um direito histórico, não aplicável diretamente. Nos lembra,
Skinner que “esse movimento haveria de exercer um profundo impacto na constituição do pensamento
político e social do século XVI. Reconhecendo-se os escritos jurídicos da Antiguidade como produto de
uma sociedade completamente distinta, alguns fundamentos se lançavam para um estudo comparado dos
diferentes sistemas legais. E isso, por sua vez, deu a Jean Bodin o material histórico e a perspectiva
intelectual que lhe permitiram modelar sua 'ciência' da política” (SKINNER, Quentin. Opus cit., p.127).

557 Sobre as Ordenações Afonsinas (1446): “Na falta de determinação expressa no direito pátrio, nas leis
imperiais e no Direito Canônico, a fonte subsidiária para a solução do caso seriam as glosas de Acúrsio
incorporadas às leis imperiais e ,na ausência de tais glosas, valeria a opinião de Bártolo”.
(... omiss nossa)
Sobre as Ordenações Manuelinas (a partir de 1514) “O título V do Livro II trata do direito subsidiário e
segue fundamentalmente o critério das ordenações precedentes. Declara-se expressamente que a vigência
das leis imperais se dá 'pela boa razão em que são fundadas'. A glosa de Acúrsio e a opinião de Bártolo,
continuam a ser consideradas direito subsidiário, porém, suas doutrinas, agora, aparecem tuteladas pela
'comum opinião dos Doutores', ou seja, pela interpretação que recolhe o consenso da doutrina posterior
aos mestres”.
Sobre  as  Ordenações  Filipinas  (em vigor  em 1603),  “Também o  esquema geral  relativo  ao  direito
subsidiário  é  mantido,  mudando  tão-somente  sua  ubicação”  (POVEDA VELASCO,  Ignacio  Maria.
Ordenações do Reino de Portugal. In, Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo,
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sofrer solução de continuidade. Apenas em 1789 tal situação foi modificada pela Lei de

18 de agosto, durante o que já foi chamado de 'iluminismo paradoxal' promovido pelo

marquês de Pombal (1699-1782)558. 

A ação de estagnar e expulsar o humanismo da península ibérica necessitava do

domínio das universidades e é neste ponto que uma grande ruptura se operou entre o

mundo ibérico e o restante do mundo europeu: enquanto neste o humanismo seguia se

desdobrando em novas formas, naquele o pensamento escolástico era ressuscitado e

garantido pela atuação da inquisição559.

O  pensamento  de  Tomás  de  Aquino,  santificado  pela  Igreja  Católica,  havia

renascido na Universidade de Paris no início do século XVI, “onde emergiu a grande

retomada quinhentista do tomismo, a qual  se revestiu de crucial  importância para o

desenvolvimento da moderna teoria do Estado, fundamentada no direito natural”560. A

chamada  via antiqua (caminho antigo),  estudos  e  cátedras  baseados  no pensamento

escolástico, tinha sido abandonada em nome da via moderna (caminho moderno), que

havia  trazido  para  a  universidade  o  voluntarismo  franciscano  de  Scott  e  Ockham

(também  grafado  Occam)561.  O  pensamento  deste  último,  ou  seja,  Guilherme  de

Ockham, é considerado por alguns, juntamente com o de Dante ou Petrarca, um dos

precursores  do  humanismo  renascentista562,  pois,  ao  atribuir  a  Deus  uma  vontade

Vol. 89, pp. 20, 22 e 24).
558 Cf MAXWELL, Kenneth. Marques de Pombal - Paradoxo do Iluminismo.
559 A Inquisição espanhola foi a primeira (1478-1834) a ser instaurada, a portuguesa foi a segunda (1536-

1821) e, por fim, a Itália teve a sua – mais conhecida como inquisição romana – (1542-cerca de 1860 ).
Portugal  teve quatro tribunais do Santo  Ofício  (Lisboa – ao qual  era vinculado o Brasil  – ,  Évora,
Coimbra e um em território colonial, o de Goa, na Índia) que eram coordenados Conselho Geral do Santo
Ofício  da Inquisição  de  Portugal.  Já a  Espanha os teve  em maior  número,  além do  Consejo  de  la
Suprema, teve quinze ao todo: Madri, Barcelona, Saragoça, Sevilha, Córdoba, Valência, Toledo, Llerena,
Múrcia,  Valadolide,  Cuenca,  Logronho,  Granada,  Santiago e ainda,  fora  de seu território  peninsular,
Palermo,  Palma,  Sassari,  Las  Palmas,  Lima,  México  e CartagenaVer  BETHENCOURT,  Francisco.
História das Inquisições – Portugal,  Espanha e Itália – Séculos XV-XIX. São Paulo: Companhia das
Letras, 2000.

560 SKINNER, Quentin. As Fundações do Pensamento Político Moderno, pp. 414-449.
561 “Enquanto em São Tomás a lei dependia da inteligência do legislador, como no caso de Deus, Escoto

[Duns Escoto] a fazia depender da vontade, neste caso da vontade divina”. (...omiss e entrechaves nossos)
“Guilherme de Ockham (c. 1285 – c. 1349) radicaliza este voluntarismo e diz que a ordem do universo
depende completamente da vontade de Deus” (Cf, PUENTE, Mauricio Beuchot.  Filosofia del Derecho,
pp. 48-49). Este pensamento traz em seu bojo a noção de que tudo depende da vontade de Deus, do
arbítrio divino. O voluntarismo franciscano trabalha com a ideia de que Deus, por sua vontade, conferiu
certos direitos diretamente aos seres humanos, o que já foi apontado por alguns pesquisadores como a
gênese dos direitos subjetivos, se bem que o tema não é pacífico (Ver GUZMÁN, Alejandro. Historia de
la denominación del Derecho - Facultad como "subjetivo". Arquivo eletrônico. Pp. 1-31.

562 SILVA, Torremocha Antonio.  Pensadores y Literatos: el Camino hacia el Renacimiento.  In, Jerónimo
Páez López (Dir.). Ibn Jaldún: El Mediterráneo en el Siglo XIV: Auge y Declive de los Imperios, p. 197.
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impenetrável, acabaria por libertar o homem de tentar compreender e agir segundo a

vontade divina.

Em  princípios  do  século  XVI  Pierre  Crockaert  (c.  1450-1514),  aluno  da

Universidade  de  Paris,  na  qual  havia  ingressado  já  em idade  madura,  abandona  o

pensamento  occamista  e  inicia  os  estudos  da  obra  de Aquino.  Crockaert  se  torna

dominicano e passa a dar aulas sobre a Suma Teológica no Colégio de Saint-Jacques,

pertencente aquela mesma ordem, famoso por manter estudos da obra de Aquino e de

Alberto Magno. Tem entre seus alunos mais célebres Francisco de Vitória (1485-1546),

que  permanece  dezoito  anos  em  Saint-Jacques  se  tornando  professor  de  estudos

tomistas. Em 1523 é determinado o retorno de Vitória à Espanha e em 1526 ele assume

a cátedra de teologia na Universidade de Salamanca, na qual permanecerá por vinte

anos, até sua morte em 1546563.

Se  Francisco  Vitoria  nada  publicou  –  seu  pensamento aparece  apenas  em

manuscritos – o mesmo não se pode dizer de seus alunos, cuja longa lista “inclui vários

juristas de renome”564, além de teólogos e filósofos políticos (por ocasião da morte de

Vitoria, cerca de trinta de seus alunos haviam se tornado professores em Universidades

espanholas565).  Domingos  Soto  (1494-1560),  por  exemplo,  seu  discípulo  direto  e

também professor em Salamanca, escreveu os então famosos 'Dez Livros Sobre Justiça

e Direito', que alcançou vinte e oito edições entre 1553 e 1600.

Salamanca  se  tornará  uma  das  fortalezas  ideológicas da  chamada  Reforma

Católica [ou Contra-Reforma] e assim permanecerá até muito tardiamente, apenas no

final do século XVIII esta universidade iniciará o processo de ilustração com a reforma

iluminista  de  seus  Estatutos  (1771)566.  Cabe  ainda  registrar  que  os  dominicanos

conseguiram então ultrapassar os poderosos jesuítas em termos doutrinários: “durante a

segunda metade do século XVI, as doutrinas propostas pelos dominicanos começaram a

ser adotadas por seus mais ferrenhos rivais, os jesuítas, que se puseram a difundi-las,

com energia ímpar, pela Itália, França e Espanha”567, ao que acrescentaríamos também

563 SKINNER, Quentin. As Fundações do Pensamento Político Moderno, p. 415.
564 Idem, ibidem
565 HAMILTON, Bernice. Political Thought in Sixteenth-Century in Spain. Oxforf, 1963, p. 175. Citada por

Quentin Skinner. As Fundações do Pensamento Político Moderno, p. 415.
566 RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis Enrique Rodríguez.  El Corpus Normativo,  Siglos XV-

XVIII. In, Luis Enrique Rodríguez-San Pedro Bezares (Coord). História de la Universidad de Salamanca.
Volume II. Estructuras y flujos, p. 128.

567 SKINNER, Quentin. Opus cit., p. 415.
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Portugal.  Com  o  tempo,  os  jesuítas  desbancariam  os  dominicanos  do  controle

intelectual das universidades. Dois dos mais famosos inacianos, símbolos da retomada

escolástica na península ibérica foram Luis de Molina (1535-1600) e Francisco Suarez

(1548-1604), o primeiro lecionou muitos anos em Portugal (Évora) e escreveu os Seis

Livros sobre a Justiça e a Lei (editados pela primeira vez entre 1593-1600). O segundo,

Suarez, disputou com Molina a cátedra de teologia em Coimbra e saiu vencedor. Em

1596 passou a dar aulas sobre o conceito de lei e em 1612 publicou sua obra maior, o

Tratado das Leis e de Deus Legislador568.

Este ambiente de retorno à Escolástica fomentou a perseguição de professores, a

negação e o banimento de diversos autores e obras que passaram e constar dos Índices

de livros proibidos pela  Igreja  e  cuja  leitura  –  ou mesmo posse – era  estritamente

vedada. A proibição de palavras “escritas ou faladas (isto é, palavras desacompanhadas

de ações)”569 tem uma longa história não só ligada à Igreja, mas também, para o mundo

ocidental, ao Império Romano, remontando ao tempo de Augusto570. A Igreja Católica

foi herdeira direta desta prática. 

Proibir ou autorizar livros, poder que incluía o de conceder ou não licenças para

leituras especiais, tinha estado durante muitos séculos nas mãos dos bispos. No início

da modernidade o terreno sobre o qual se construíra a Igreja de Cristo havia se tornado

em geral  movediço  e  as  áreas  sólidas  possuíam rachaduras  profundas.  Os  esforços

internos pela manutenção da ortodoxia e disciplina incluíram o tolhimento de poderes

que em outros tempos haviam estado dispersos dentre as autoridades da Igreja, como

será  o  caso  do  crescente  poder  da  Inquisição  para  controle  da  literatura571,  cujos

Tribunais locais com o tempo passaram a ser responsáveis pela edição e publicação de

Índices de livros proibidos572, com validade dentro da área sob sua 'jurisdição'. Assim,

568 FICHTER, F H.  Man of  Spain:  Francis Suárez.  New York,  1940,  pp. 47-60 e 203-204.  Citado por
Quentin Skinner. As Fundações do Pensamento Político Moderno, p. 416.

569 PUTNAM, George Haven. The Censorship of the Church of Rome, vol. 1, p. 57.
570 Idem, ibidem.
571 A questão de se poder publicar, vetar ou mesmo ler um livro ou manuscrito passou a ser uma questão

cada vez mais cara à Roma, que fez publicar o primeiro Index tridentino em 1559 (substituído, logo em
seguida, em 1564, por uma nova edição). Em 1564 o Papa Pio IV cancelou “todas as licenças de leitura
de  livros  de  autores  heréticos  concedidas,  compreendendo  nessa  revogação  as  outorgadas  a  bispos,
arcebispos e cardeais”. Os Papas que o sucederam entre 1566 e 1590 “foram esvaziando o conteúdo do
Index tridentino e transferindo competências de censura para os inquisidores” (Entre aspas de  PAIVA,
José Pedro. Baluartes da Fé e da Disciplina: O Enlace entre a Inquisição e os Bispos em Portugal (1536-
1750), p. 97).

572 A estrutura dos Índices de Livros Proibidos era construída de modo que havia “auctores quorum libri &
fcripta omnia prohibentur” (autores que tinham todos os livros e escritos proibidos, em verdade, o autor
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para além do Index de Trento, outros foram criados e passaram a ter forte vinculação ao

local de sua imposição. Um dado que algumas vezes escapa é que eles podiam variar de

um Tribunal do Santo Ofício a outro, o que fazia com que livros ou autores pudessem

estar  proibidos em Roma mas não, por exemplo,  em Portugal  ou na Espanha.  Nem

mesmo a criação da Congregação do Index em 1571 mudará significativamente esta

prática do Santo Ofício nos âmbitos regionais.

O casamento da Segunda Escolástica com a Inquisição  moderna provocará  um

efeito devastador de longa duração na Península Ibérica. Talvez seja oportuno lembrar

que alguns autores registram que o pensamento de Duns Scott e Ockham teria posto

fim  não  só  à  querela  dos  universais  mas  também  ao  pensamento  escolástico.  Foi

realmente assim em países de ruptura protestante ou onde o humanismo renascentista

não foi tolhido, mas tal afirmação se fragiliza ou mesmo se invalida se observamos o

caso da península ibérica ou algo que podemos chamar de complexo cultural ibérico,

que se estende para países que, como o Brasil, foram submetidos ao pensamento da

segunda escolástica.  Isto significa,  minimamente,  que certos livros não puderam ser

lidos ou referidos e que inúmeras lições não puderam ser dadas até bem tardiamente

nas  universidades  dominadas  pela  Igreja.  Diversas  obras  e  autores  constaram  dos

Índices de Livros Proibidos, cujas listagens eram regularmente atualizadas: Maquiavel,

Erasmo  de  Roterdã,  Hobbes,  Rousseau,  Locke,  Berkeley,  Bentham,  Bacon  e

Montaigne, dentre outros. Tomando o  Index da Inquisição Espanhola como exemplo,

vemos que na edição de 1612 até mesmo Dante teve seu Da Monarquia incluído entre

os  escritos  vetados,  uma  tentativa  bastante  evidente  de  bloqueio  de  reflexões  que

pudessem abalar  a antiga ideia de poder.  Nas escolas que formavam os juristas e a

'classe ilustrada' ligada ao Brasil

a censura e o Index certamente retardaram a produção literária. Uma
ordem da Inquisição impôs a todos a obrigação de denunciar os livros
e as proposições que segundo seu juízo podiam ser contrários à fé e
aos bons costumes. Neste clima de denúncia e suspeita, a autocensura
não pode senão impedir a expressão de ideias originais. Sabendo da
condenação  do  livro  de  Galileu,  René  Descartes  recolhe  seu
manuscrito do Tratado do Mundo escrevendo: 'o desejo que tenho de

era proibido); “certorum auctorum Libri prohibiti” (proibição não do autor, mas somente de certos livros
seus) e ainda os “libri prohibiti ab incerti nominis auctorib. compofiti” ou “auctoru incerti nominis libri
prohibiti”,  nestes últimos casos eram proibidas obras sem autoria definida (Ver Roman Office of the
Inquisition. Index Librorum Prohibitorum [Index of Prohibited Books], 1559.)
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viver sossegado me impõe guardar para mim minhas teorias573.

O caso do Príncipe de Maquiavel é paradigmático e pode nos servir de guia para

percepção de alguns contornos e efeitos do bloqueio escolástico na Península Ibérica.

Antes que aparecesse no Index espanhol de 1583 – lembremos que os Índices regionais

podiam ser diferentes do aprovado pelo Concílio de Trento – as edições de O Príncipe

circularam livremente na Espanha. Anote-se, porém, que circulavam sem a obra ter

sido traduzida para o castelhano e, como resta claro, apesar de ter sido já vetada pela

Inquisição de Roma.

A primeira  proibição  romana no  Index  de  1559  não  teve  nenhuma
consequência  neste  país  pois  o  autor  não  aparece  no Índice  do
inquisidor Valdés datado daquele mesmo ano. Haverá que se esperar o
Índice do cardeal Quiroga de 1583 para se ver Maquiavel proibido na
Espanha,  veto que aparecerá também nos índices posteriores (1612,
1632,  etc).  Esta  proibição  tardia  permitiu  que  as  obras  do  autor
florentino  circulassem  livremente  neste  país  durante quase  vinte  e
cinco anos depois da primeira proibição de Roma574.

Após este período, no entanto, a situação muda radicalmente para uma intensa e

pertinaz  perseguição  das  obras  de  Maquiavel.  Vejamos  que  enquanto  a  França

conheceu sua primeira tradução de O Príncipe em 1546 (tradução não publicada de

Jacques de Vintimille,  apenas 14 anos após a publicação original)  e teve a primeira

publicação em língua francesa em 1553575, a primeira tradução espanhola não tem data

precisa, mas se infere que tenha sido feita entre o fim do século XVI e início do XVII,

mas  permaneceu  em  manuscrito.  A efetiva  primeira  tradução  publicada  em  toda  a

Península Ibérica data de 1821 (edição espanhola de León Amarita).

Já em Portugal foi localizado um manuscrito incompleto – contendo até o capítulo

3  –  datado  de  1760576,  enquanto  a  tradução  integral  e  publicação  efetiva somente

573 BUJANDA,  Jesús  Martínez  de  Bujanda  e  RICHTER,  Marcella.  Introduction.  In,  Index  librorum
prohibitorum: 1600-196, p. 41.

574 BARTUREN, María Begoña Arbulu. Opus cit, pp. 5-6.
575 Na França O Príncipe foi bastante tolerado, talvez porque alguns intelectuais franceses do século XVI já

começassem a considerar questões de estado como autônomas em relação à religião. Um exemplo seria o
pensamento  de  Louis  Le  Roy  (1510-1577).  Ademais,  na França  o  pensamento  de  Maquiavel  foi
popularizado pelos panfleteiros protestantes para acusarem a política católica de Catarina de Médici
(1519-1589) após o Massacre de São Bartolomeu (1572). (Cf., HOWARD, Keith David. The Reception of
Machiavelli in Early Modern Spain, p. 69). 

576 ALBUQUERQUE, Martim de. Maquiavel e Portugal, p. 116.
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ocorreram no século XX, em 1935577,  após a primeira tradução publicada brasileira,

que é de 1933578.

Portugal seria o exemplo mais radical de algo que ficou conhecido como tradição

antimaquiavélica que se iniciara na França com o pensamento protestante de Théodore de

Bèze em seu livro «Du Droit des Magistrats» (1574) e de Innocent Gentillet (1532?-1588)

com seu tratado de longo nome «Discours Sur les Moyens de Bien Gouverner & Maintenir

en  Paix  un  Royaume,  ou  autre  Principauté.  Divisez  en Trois  Parties.  Assavoir,  du

Conseil,  de  la  Religion,  et  de  la  Police  que  Doit  Tenir un  Prince.  Contre  Nicolas

Machiavel  Florentin»,  de  1576579.  Em 1589  aparece  o  «Della  Ragion  di  Stato» de

Giovanni Botero e se iniciou na Itália a tradição da razão de estado da reforma católica580.

Entre 1545 e 1563 a Igreja Católica havia realizado o Concílio de Trento,  cujos

debates  atravessaram  –  não  sem  uma  longa  interrupção  de  cerca  de  dez  anos  –  o

pontificado de cinco Papas581.  Conhecido como o Concílio da Contra-Reforma [ou da

Reforma  Católica]  nele  foi  confirmado  o  primeiro  Index  Librorum  Prohibitorum,

organizado  (1559)  sob  o  papado  de  Paulo  IV,  onde  o  nome  Nicolaus  Macchiauellus

constava dentre os autores “cujos livros e todos os escritos são proibidos”582, sem que a

Igreja tenha fornecido dados acerca das razões desta proibição583. De todo modo, ao menos

duas razões históricas vem sendo inferidas, uma ética e outra política:

577 CÂMARA. João Bettencourt.  A Primeira Edição Portuguesa d'O Príncipe ou o Maquiavel Fascista de
Francisco Morais. In, Res-Publica – Revista Lusófona de Ciência Política e Relações Internacionais,
2005, I, 193-218, p. 193.

578 BAGNO, Sandra.  O Brasil na Hora de Ler Maquiavel: Notas Sobre a Primeira Edição Brasileira d'O
príncipe, traduzido por Elias Davidovich. In, Revista Tempo, 2014, v. 20, p. 5.

579 Ambos,  Bèze e Gentillet, rompem com o modo como o pensamento protestante tratava a questão do
direito  de  resistir  a  ordens  injustas,  que,  admitido  pelo  pensamento  tomista,  foi  ora  rejeitado  ora
relativizado por Lutero – como se vê na questão da Revolta dos Camponeses de 1525 – e restou muito
ambíguo em Calvino. De todo modo, esta sempre foi uma questão muito disputada dentre teólogos e
juristas [o próprio Aquino, em sua inacabada obra  Do Reino ou do Governo dos Principes ao Rei de
Chipre, aconselha a não-resistência se a tirania não for excessiva]. Esta questão se tornou ainda mais
crucial no momento da contestação da ideia sustentada pelo catolicismo de que o poder dos reis havia
surgido de um pacto humano autorizado por Deus – e, portanto, era sagrado – e não diretamente de Sua
vontade. Ora, se todo poder provém diretamente de Deus e tudo acontece por Sua divina vontade, como
pregavam os protestantes, não haveria, em tese, espaço para a desobediência.  
(Sobre a questão em Tomás de Aquino ver Aquino, Suma Teológica, Questão 96, artigo IV. Volume 4, pp.
589-590 e, ainda, do mesmo autor,  Do Reino ou do Governo dos Príncipes ao Rei de Chipre,  Capítulo
VII, 18. In Escritos Políticos de Santo Tomás de Aquino, p. 138; sobre Lutero e Calvino ver SKINNER,
Quentin. Opus cit., 468-512). 

580 HOWARD, Keith David. The Reception of Machiavelli in Early Modern Spain, p. 73. 
581 Paulo III (1545-1549); Júlio III (1549-1555); Marcelo II (1555); Paulo IV (1555-1559) e Pio IV (1559-

1565).
582 CORTINA, Arnaldo. O Príncipe de Maquiavel e Seus Leitores, p. 169.
583 Idem, ibidem.
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A condenação ética baseia-se no fato de o enunciador afirmar que um
príncipe pode executar qualquer tipo de ação para atingir seu fim último,
que é conquistar o poder e mantê-lo, mesmo que, para isso, tenha que se
colocar contra os dogmas da Igreja. Essa ideia, do ponto de vista da moral
judaico-cristã,  é  inaceitável,  pois  assim  o  príncipe  se  aproxima  do
demônio, da encarnação do mal. A condenação política é consequência da
defesa de Maquiavel em favor do poder supremo do príncipe, que não
deve se submeter nem mesmo ao papa. Para o autor florentino, se o papa
não fosse o príncipe, teria apenas o poder espiritual, como chefe maior da
Igreja. Tal ponto de vista não era, logicamente, o da Igreja, que, naquela
época, exercia o domínio político de uma vasta região da Europa584.

As  decisões  tomadas  em  Trento  foram  prontamente  aceitas  em  Portugal  e

Espanha585. No início do ano de 1564 o Papa Pio V aprova os decretos conciliares, que

antes  do  fim  daquele  ano  já  se  encontravam  publicados  em  Portugal,  em  latim  e

vernáculo, por ordem do cardeal-inquisidor e regente na menoridade de D. Sebastião,

Infante Dom Henrique586. As decisões havidas em Trento foram absorvidas não só no

plano religioso, mas marcadamente no plano civil587. Portugal e Espanha, efetivamente,

construíram  uma  barreira  ideológica  aos  ventos  que  vinham  do  norte  europeu  ao

permanecerem como aliados da Igreja católica.

A Igreja tentava, no plano político, principalmente refrear a grande crise que se

avolumava no que dizia respeito ao fundamento das estruturas de poder. Quando, no

início da Era Moderna, a autoridade pública viu ameaçado seu fundamento tradicional

– lastrado na vontade de Deus e na existência de um plano divino para salvação das

almas  –  se  fez  necessária  a  reconstrução  das  bases  que  sustentavam  o  dever  de

obedecer aos príncipes. O 'príncipe perfeito' repleto de virtudes divinas que guia seu

rebanho de  almas para  o paraíso é  percebido  cada vez  mais  como uma construção

doutrinária  distante  da  realidade  e  o  “problema  essencial  da  arte  política,  então,

584 CORTINA, Arnaldo. Opus cit, p. 170.
585 Os Decretos de Trento não foram aceitos ou foram aceitos com reserva em diversos Estados europeus:

“certos Estados opuseram-se à recepção dos decretos deste concilio. Foi assim em França onde, em nome
das liberdades da Igreja galicana, o rei e os parlamentos não admitiam a promulgação dos decretos e
decretais se não (sic) depois de verificação; os decretos do concilio de Trento não foram recebidos aí, mas
certos princípios adoptados pelo concilio, nomeadamente em matéria matrimonial, foram promulgados,
mais  ou  menos  modificados,  pelo  rei  na  sua  ordonnance de  Blois  (1579)”.  (Cf,  GILISSEN,  John.
Introdução Histórica ao Direito,  2º Edição, p. 143).

586 SILVA,  Amélia  Maria  Polónia  da  Silva.  Recepção  do  Concílio  de  Trento  em Portugal:  as  normas
enviadas pelo Cardeal D. Henrique aos Bispos do Reino, em 1553. In, Revista da Faculdade de Letras da
Universidade do Porto. Série II, vol. 2, p. 133.

587 CAETANO, Marcello. Recepção e Execução dos Decretos do Concílio de Trento em Portugal. Revista da
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Lisboa, v. 19, p. 7-87, 1965.
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consiste  em fundar  novamente  a  obediência:  tendo  os fundamentos  tradicionais  da

autoridade, a partir de então, perdido toda consistência, como se poderia assegurar a

paz civil e garantir a segurança de todos?”588 

No século XVI podem ser  localizadas três respostas principais a esta questão,

todas publicadas após as decisões tomadas em Trento. Uma delas veio da França em

1576 com o pensamento do controvertido jurista, professor de direito e demonólogo

Jean Bodin (1530-1596)589 e  sua “elaboração de um conceito jurídico de autoridade

suprema como potência absoluta”590 fundada na construção racional e abstrata da lei

que condiciona a vida em sociedade à existência de uma autoridade humana suprema

liberta de qualquer constrição, mesmo a legal:

(...) na reflexão de Jean Bodin, o único verdadeiro direito – objeto da
ciência jurídica – é o direito humano enquanto emanado do soberano
ou por ele reconhecido, ainda que o direito natural permaneça como
apelo  supremo  àqueles  que  definiremos  na  nossa  linguagem  atual
como 'valores': o culto a Deus, a  pietas pelo próximo, a necessidade
de punir os celerados e princípios semelhantes591.

As  obras  de  Bodin  começaram  a  ser  proibidas  pela  Igreja  em  1590  e  foram

integralmente vetadas em 1593592. 

Uma  segunda  resposta  elaborada  nos  quinhentos  sobre a  questão  da

fundamentação da obediência vai no sentido de certos padrões divinos de poder 'não-

escolásticos' e aparece com a doutrina protestante da crença em um Deus que coloca

cada ser humano em seu lugar para realizar sua vocação no meio social, mesmo aquele

destinado a exercer o poder soberano. Assim, a obediência aos príncipes passa a ter

fundamento  na  observação  de  uma  ordem  divina  inexpugnável  e  que,  apesar  de

incompreensível  para  a  mente  humana,  deve ser  observada.  Neste  modelo,  que  vai

reger  o  pensamento protestante,  o  exercício  do poder na Terra  vem diretamente  de

588 CAILLÉ, Alain et alii. A Fortuna e a Graça. In, CAILLÉ, Alain et alii (Org). Opus cit., p. 198.
589 Jean Bodin ao mesmo tempo em que publicou Os Seis Livros da República (1576), de impacto tão

decisivo  na  ideia  de  soberania,  publicou,  apenas  quatro  anos  mais  tarde,  De la  Démonomanie  des
Sorciers [Da Demonomania das Bruxas]. “Pressupor uma coerência necessária entre Les Six Livres de la
Republique e  De  la  démonomanie  des  sorciers seria  correr  o  risco  de  uma  espécie  de  mitologia
interpretativa.  Mas a possibilidade de eles  não terem a menor  relação entre  si  parece simplesmente
implausível”.  (CLARK, Stuart.  Pensando Com Demônios.  A Ideia de Bruxaria no Princípio da Era
Moderna, p. 832).

590 CAILLÉ, Alain et alii. A Fortuna e a Graça. In, CAILLÉ, Alain et alii (Org). Opus cit., p. 198.
591 PRODI, Paolo. Uma História da Justiça, p. 168.
592 BOUWSMA, William. Venice and the Defense of Republican Liberty: Renaissance Values in the Age of

the Counter-Reformation, pp. 305 e 330.
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Deus. Assim,

No  século  XVI,  quem  se  rebela  contra  as  leis  positivas  rebela-se
contra as leis de Deus, dizia-se nas áreas luteranas e calvinistas, pois o
rei é enviado  diretamente por Ele para impor ordem à anarquia dos
homens corrompidos pela lex peccati, a lei do pecado original593.

À aversão dos humanistas à escolástica somou-se, assim, a divulgação das ideias

protestantes,  notadamente  a  concepção de  que o  ser  humano possuía  uma natureza

irremediavelmente decaída e incapaz de acessar intuitivamente qualquer lei na mente

de Deus – uma das ideias centrais do tomismo594. Para os protestantes o ser humano não

era livre como o queriam Petrarca, Pico e Erasmo de Roterdã, mas escravo de uma lei

incompreensível. O ideal do 'príncipe perfeito' cede lugar ao simplesmente 'príncipe'

imposto diretamente pela divindade. Sob a Reforma protestante o controle moral dos

soberanos deixa de ter sentido, uma vez que é afastada a ideia de pacto sagrado entre

governante e governados, assim como é afastada a ideia de que uma vida conformada

na virtude conduzirá o homem ao gozo junto a Deus. Viver na virtude não é garantia de

salvação, assim como pecar não é sinônimo de danação. Esta nova configuração joga

por terra a antiga noção de que os governantes deviam ser canonicamente virtuosos e

coloca em seu lugar cada vez mais a concepção de que o príncipe não deve se ocupar

das coisas de Deus – cuja lógica lhe é totalmente impossível de captar – mas deve ser

eficaz na condução dos negócios do reino. Para Lutero, mesmo o mau governante deve

ser suportado, sendo a tirania justificada como punição de Deus da qual o homem não

pode e não deve tentar se livrar595. No lugar dos Espelhos de Príncipe logo começam a

surgir os Manuais de Estado596, gênero mais voltado para uma tecnologia de governo do

que para virtudes canônicas dos governantes597.

593 HANSEN, João Adolfo.  Educando Príncipes no Espelho.  [Itálicos do original].  In,  Marcos Cezar de
Freitas e Moysés Kuhlmann Jr. (Orgs.). Os Intelectuais na História da Infância, p. 67.

594 SKINNER, Quentin. Opus cit., p. 286.
595 Mais liberal, a princípio, com a questão da não existência do dever de obedecer a um príncipe que age

erradamente,  Lutero,  por  volta  de  1524,  começa  a  mudar  de  opinião.  No  seu  Contra  as  Hordas
Camponesas que Pilham e Assassinam (1525) ele condena aqueles que 'violam de maneira deliberada e
violenta o seu juramento de obediência'. Ao afastar a ideia de pacto e abraçar a de que Deus estabeleceu
diretamente todas as autoridades, ele incute a noção de que se os governantes são maus e tirânicos, são
assim por terem sido enviados por Deus por conta dos pecados do povo. Assim, Lutero contorna a difícil
questão de ser Deus autor do mal, alocando sua origem na culpa do povo. (SKINNER, Quentin.  As
Fundações do Pensamento Político, p. 301)

596 SENELLART, Michel. As Artes de Governar, p. 49.
597 O primeiro destes tratados aparece na Alemanha em 1656: o Teutscher Fürstenstaat [Principado Alemão],

de Veit Ludwig von Seckendorff. Um similar aparece na França por volta de 1700: Traité de la Police
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Uma  terceira  resposta  é  construída  [ou  reconstruída]  com  a  retomada  do

pensamento tomista sobre autoridade e poder,  em outras palavras,  o  fundamento da

obediência é ainda centrado na figura medieval do governante 'pastor de almas' e que

deverá, ao final,  prestar contas a Deus, fundamento mediato do poder dos príncipes,

uma vez que o poder destes tem sua origem num pacto sagrado entre o soberano e o

povo. Neste modelo,

quem se rebela contra as leis positivas rebela-se contra a sacralidade
do pacto de sujeição, afirma-se na Espanha e Portugal, pois o poder
real nasce não imediatamente de Deus, mas de um pacto entre o rei e a
população,  que  se  alienou  da  soberania  na  sua  pessoa  fictícia  ou
mística imortal como um único 'corpo místico' de vontades unificadas
na alienação598.

Um nome importante neste sentido vai ser o de Giovanni Botero (c. 1544-1617) e

sua proposta de 'concórdia de interesses'. Botero, que popularizou a expressão razão de

estado599 em seu livro Della Ragion di Stato, publicado na Itália em 1588, traduzido e

adotado no curso de direito da Universidade de Coimbra [e difundido pelos colégios

dominados pelos jesuítas]600,  trabalha com a noção de que a autoridade se funda na

necessidade de composição dos diversos interesses existentes no seio da sociedade, em

outras palavras,  com “um princípio  permanente  de ação do poder  que,  pelo menos

teoricamente, conformava-se à justiça, definida de modo cristão como a concórdia e a

[Tratado sobre a Polícia]  de Nicolas Delamare. (Ver RUTGERS, Mark.  Theory and Scope of Public
Administration:  An  Introduction  to  the  Study’s  Epistemology.  In,  Public  Administration  Review.
Foundations of Public Administration - Theory and Scope, p. 7).

598 HANSEN, João Adolfo. Educando Príncipes no Espelho, p. 67.
599 “Maquiavel jamais chegou a usar a expressão «razão de estado» e é Guicciardini, seu amigo e discípulo,

que em suas obras inéditas,  Discursos sobre  a  Constituição de  Florença,  1526 ou 1527,  usou pela
primeira vez a expressão. Depois foi empregada por Giovanni della Casa, Núncio de Sua Santidade, em
uma carta dirigida a Carlos I, em razão da conquista de Piacenza. O imperador observa, ao acusar-lhe
recibo: «dizem que a razão de Estado aconselha o contrário, que não devolva a Piacenza, porém este
caminho não é cristão nem é humano. Nas grandes coisas da vida há que usar a razão». E continua a
carta: «Se a razão pela qual hão de reger os Estados é a conveniência, em que se diferenciam os homens
dos animais?» O valor desta carta não reside somente no uso do termo razão de estado, senão em maior
medida, por nela estarem precisamente contidas as duas atitudes vitais  que suscitava,  e suscita,  este
problema filosófico e político. Aquele termo não se introduz completamente no âmbito da ciência política
até 1589, com a aparição do livro de Giovanni Botero, A razão de Estado”. (RÍOS, Fernando de los.
Religión y Estado en la España del Siglo XVI, p. 94).
É com razão que se diz que “Maquiavel nunca formulou explicitamente o conceito de razão de Estado e
portanto  não  deixa  de  ser  paradoxal  terem  sido  precisamente  seus  críticos  os  que  difundiram  e
imortalizaram a  expressão contribuindo  assim para  dar  lustre  a  grandeza  do  florentino”.  (CURZIO,
Leonardo. La Forja de un Concepto: La Razón de Estado. In, Estudios Políticos. Núm, 2, p. 36).

600 HANSEN, João Adolfo. Educando Príncipes no Espelho, p. 68.
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paz dos vários interesses do reino subordinados e unificados no 'bem comum'”601. Sem

obediência ao 'príncipe virtuoso condutor  de almas' a concórdia  seria impossível,  a

justiça estaria perdida e os conflitos destruiriam a república, lembrando sempre que,

segundo o pensamento de São Tomás exposto no De Regno:

Os homens se reúnem para juntos levarem uma vida boa, o que não
conseguem se permanecerem isolados uns dos outros. E como somente
a vida segundo a virtude é boa, a vida virtuosa é o fim da sociedade
humana. Não se pode esquecer, obviamente, de que o homem que vive
segundo a virtude está ordenado para um fim ulterior, que é o gozo de
Deus. Logo, é preciso que a multidão humana tenha o mesmo fim que
os  indivíduos.  O  fim  último  da  sociedade  não  é  viver segundo  a
virtude mas, por meio da vida virtuosa, atingir o gozo de Deus602. 

Para Botero, um príncipe não devia jamais romper com a Igreja, pois era difícil

conceber que isto fosse uma coisa justa e, ademais, sempre pareceria uma coisa má,

pois “nunca perde a Igreja seus direitos”603 e é “a autoridade do Papa que justifica com

Deus ao Príncipe”604.  

Efetivamente,
o aparecimento da obra do italiano Giovanni Botero, Della ragione di
Stato  dieci  libri (1589)  consolidou  uma  matriz  de  discurso
antimaquiavélico que conhece grande fortuna dentro do século XVII.
Em  Portugal,  como  na  Espanha,  avolumaram-se  as  obras  que  se
apresentavam como definidoras ou defensoras de uma razão de Estado
apropriada ao universo católico. Se Maquiavel ensinava, no entender
de seus antagonistas, que ao príncipe era lícito usar de todos os meios
para  atingir  seus  propósitos  particulares,  os  autores  ibéricos  iriam
definir e propagar a boa razão de Estado, concentrando-se na defesa da
fé  católica,  afirmando que o  príncipe  deve sempre  ter  em conta  os
preceitos da verdadeira religião, colocando os propósitos e a direção
divina à frente das conveniências políticas605.

A partir da opção pelo retorno à escolástica e por um caminho político ao lado da

601 “Na antiguidade, Santo Agostinho escreveu na Cidade de Deus que onde não há justiça não há república.
E no século XIII, Santo Tomás sistematizou a questão em três textos fundamentais, sempre repetidos nos
espelhos de príncipe, o Tratado da lei, o Tratado da justiça e o Governo dos Príncipes. É básica, no caso
da teoria do poder da monarquia absolutista ativada na educação e nos tratados de aconselhamento de
príncipes, a doutrina da unidade de integração das partes do 'corpo' à 'cabeça', que expóe no Comentário
do Livro V da Metafísica de Aristóteles.” (HANSEN, João Adolfo.  Educando Príncipes no Espelho,  p.
68).

602 HANSEN, João Adolfo. Educando Príncipes no Espelho, p. 69-70.
603 BOTERO, Giovani. Razon de Estado con Tres Libros de la Grandeza de las Ciudades. Livro Segundo,

pp. 32 e 32 verso.
604 Idem, ibidem, Livro Sétimo, p. 94.
605 SOUZA, Bruno Silva. Mentira, verdade e reputação. Notas para uma análise do antimaquiavelismo em

Portugal no século XVII. In, Revista 7 Mares, Vol. 1- n. 1, p. 4.
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Igreja,  os  países  ibéricos  selam seu destino  tomando o  rumo de uma modernidade

diferente606.  Um dos efeitos desse retorno à via antiqua foi a necessidade de conviver

com um mundo católico que,  talvez  por  já  conhecer  as argumentações do realismo

político, caminhou no sentido de construir uma teoria política que tratava de questões

mais delicadas do ofício de governar do ponto de vista da Igreja tridentina e que é

visível, por exemplo, no neoestoicismo de Justo Lípsio607 (1567-1606) e na profusão do

tema  da  razão  de  estado  cristã  e  da  dissimulação  honesta,  uma  via  que  pode  ser

considerada  uma  porta  de  entrada  para  um  discutível e  singular  maquiavelismo

católico.  

Fato é que Portugal  não leu os humanistas,  não leu Maquiavel,  ao menos não

abertamente,  e continuou até  bem tarde a  produzir  Espelhos  de Príncipe dentro  do

antigo  molde  cristão  e  a  criar  barreiras  muito  eficazes  à  penetração  doutrinária

humanista ou protestante nos colégios e universidades, mantendo uma ideia de poder

subordinada a uma ordem divina somente passível de ser compreendida e legitimada na

terra por Seus representantes, ou seja, pelo Poder Eclesiástico. E este parece ter sido

um efeito de longuíssima duração. Não é sem razão que se diz: “Em Portugal nunca se

ultrapassou a situação de ver em Deus e não apenas no homem ou na Razão a origem

do  Direito  Natural,  tal  como  o  contratualismo  nunca foi  levado  às  suas  últimas

consequências”608.

606 DOMINGUES, Beatriz Helena.  Tradição na modernidade e modernidade na tradição: a modernidade
ibérica e a revolução copernicana. Rio de Janeiro: COPPE/UFRJ, 1996.

607 Professor de História e Direito na Holanda em fins do século XVI, lá publicou no mesmo ano em que saiu
do prelo o da  Da Razão de Estado de Botero (1589), as  Politicorum Sive Civilis Doctrinae Libri Six,
conhecidas em língua portuguesa como 'Políticas', de grande fortuna editorial, tendo sido reeditada mais
de 40 vezes no século XVII e em apenas vinte anos se encontrava traduzida para as principais línguas da
Europa. A tradução espanhola data de 1604. Depois caiu no esquecimento por longos séculos. Mas seus
efeitos formativos permaneceram agindo, essencialmente no que diz respeito a um ethos neo-estoico que
se formará durante as guerras religiosas. É considerado obra fundamental de transição entre os Specula
Principum e os tratados de razão de Estado. (Ver SENELLART, Michel. As Artes de Governar, pp. 246-
247).
Lípsio (Joost Lips ou Justus Lipsius), que havia estudado com os jesuítas em Colônia, refugiou-se na
Alemanha e Holanda e lecionou em universidades protestantes como a luterana Universidade de Jena e na
Universidade de Leyden,  tendo retornado depois ao catolicismo e se tornado professor  de latim em
Lovaina (SKINNER, Quentin. Opus cit., p. 549). Teve problemas com a Inquisição – em 1590 foi parar
no Index do Papa Sixto V – e foi obrigado, para sair do Índice de Livros Proibidos, a adaptar sua obra ao
pensamento católico (Cf. WASZNIK, Jan. Politica Six Books of Politics or Instruction, pp. 120-121). A
tradução que circulou na Península Ibérica foi elaborada a partir da versão corrigida.
Meinecke no seu clássico  Machiavellism,  The Doctrine of Raison d'Etat  and its Place in Modern
History, considera Lípsio como um autor de moderado maquiavelismo [p. 197].

608 ALMEIDA. Isabel Maria Banond de. A Ideia de Liberdade em Portugal: do Contratualismo Absolutista
às Sequelas do Triênio Vintista, p. xxxii.
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Registre-se que não parece ter sido somente contra o conteúdo do pensamento de

Maquiavel em relação à prática política em si que a Espanha e mais acentuadamente

Portugal se opuseram, uma vez que parte do pensamento do florentino penetrou pelas

frestas da inquisição dissimulado e adaptado pela fala do estoicismo cristão. Ocorre

que, o que o Poder Eclesiástico não aceitou, e neste ponto foi secundado pelo Poder

Régio que vinha sendo beneficiado pela Igreja por tratados como o Tordesilhas, foi em

primeiro plano a ruptura do controle sobre a investidura e o exercício do poder dos

reis.  Na Península ibérica a autoridade aclamada pelo povo permanecia diretamente

ligada à Igreja Católica e não diretamente ligada a Deus como nos estados protestantes.

A intermediação da Igreja foi mantida a ferro e fogo. Daí ter se produzido, além de

violentas inquisições, tantos Espelhos de Príncipe a lembrar ao povo e ao soberano que

seu comportamento – seu  ethos – deveria corresponder aquele que a Igreja queria. A

reforçar este sistema havia toda uma demonologia aterrorizante acerca dos riscos da

perdição  da  alma  e  dos  esforços  e  penitências  a  serem  feitos  para  se  alcançar  a

salvação.

O que já se disse sobre Portugal pode ser perfeitamente lido para toda a Península:

Morreu  então,  na  cultura  portuguesa,  a  doutrina,  em  larga  medida
também a  prática,  que  reclamava  a  guerra  à  escolástica  e à  cultura
medieva. Morreram de igual modo as esperanças que apontavam para o
fim do formalismo cultual, para desclericalização da sociedade cristã, a
desromanização da Igreja, a liquidação do monaquismo, a liberdade de
pensamento no âmbito cristão, a autonomia dos autores profanos em face
do magistério teológico e até a sua concepção como sucedâneo deste609.

Despidos da reforma humanista,  os príncipes ibéricos tenderam a seguir  sendo

moldados pelo ideal eclesiástico e passíveis de controle moral pelas regras da Igreja,

muitas delas expostas em Espelhos de Príncipe, que seguiram existindo – reeditados,

remodelados, ainda que sob a forma de Emblemas – na Península Ibérica – como são

exemplos a tradução (latim-português) e republicação, em 1786, da obra de Diogo de

Teive, «Lente de Humanidades e depois Reitor do Collegio das Artes da Universidade

de Coimbra no tempo d’ El Rei D. João III»,  Epodos que contém Sentenças úteis a

todos  os  homens  de  quaes  se  accrescentão  Regras  para  a  boa  educação  de  hum

609 RODRIGUES, Manuel Augusto. Do Humanismo à Contra-Reforma em Portugal. In, Revista de História
das Ideias. Nº 3 (1981), p. 172.
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Príncipe ou mesmo O Príncipe Perfeito. Emblemas de D. João Solórzano610, de 1790,

manuscrito dedicado a D. João VI611, repleto «imagens de conselhos» ao príncipe.

Veja-se o Emblema IV: o mote latino Reges Deus habet quase pilas,
"Deus governa os reis como bolas",  encima o corpo que figura, em
primeiro plano, um terreno onde três bolas tombam, arremessadas do
alto  por  uma  mão  direita  espalmada  entre  nuvens.  As "coisas
pintadas", bolas arremessadas e mão que sai de nuvens, metaforizam
outras, "governo dos reis" e "Providência divina". Quanto à alma, é
um epigrama de quatro versos em latim, onde se lê que a força divina
joga,  lançando  a  bola  do  alto,  que  salta,  rola  e  cai.  Segue-se  o
conselho ao Príncipe: deve temer os preceitos do Alto, pois é como
uma  bola  na  mão  de  Deus,  que  joga  com ele  (Solórzano  Pereira,
Príncipe Perfeito ed. cit. 14-15)612. 

 A literatura  sapiencial  dirigida ao  soberano segue sendo publicada em língua

portuguesa até os séculos XIX613 ou XX614, e nem sempre como curiosidade literária.

Talvez seja oportuno lembrar que a condição de pertencimento à Igreja católica esteve

até muito tardiamente na essência direito ao exercício do poder político na Península

Ibérica  e  em seus  prolongamentos culturais  e que,  até o final  do  século XIX,  uma

sentença de excomunhão615 significava ameaça de perda até mesmo do direito ao trono.

610 “Emblemas de D. João de Solórzano, dedicado pelo bacharel Francisco António de Novaes Campos ao
Príncipe  Dom João,  em 1790.  Seus  emblemas  reproduzem os de  um livro  espanhol  publicado  por
Solórzano Pereira em 1656, com pequenas alterações, mantendo o mote em latim, à maneira dos livros
portugueses do gênero “espelho de príncipe”, que fornecem exemplos de virtudes a serem imitadas por
soberanos. Em Príncipe Perfeito, são as virtudes da ética Nicomaquéia definidas catolicamente como
meio-termo - temperança, fortaleza, prudência, justiça - que caracterizam o bom príncipe católico. O
corpo  dos  emblemas  representa  a  orientação  do  governo  do  rei  católico  pela  Providência  divina;
epigramas ou poemas de quatro ou cinco versos, em latim, são a alma, que comenta o corpo. A única
novidade é que o autor acrescentou sonetos em português, nos quais faz traduções das imagens do corpo e
dos textos latinos da alma dos emblemas”. (HANSEN, João Adolfo.  Alguns Preceitos da Invenção e
Elocução Metafóricas de Emblemas e Empresas. In, Revista Chilena de Literatura. Noviembre de 2013,
Número 85, p. 45.

611 HANSEN, João Adolfo. Educando Príncipes no Espelho, p. 72.
612 HANSEN, João Adolfo. Alguns Preceitos da Invenção e Elocução Metafóricas de Emblemas e Empresas,

p. 9.
613 Idem. Educando Príncipes no Espelho, p. 72.
614 DEUS, Frei Jacinto de. (1612-1681) Braquilogia de Príncipes. Original de 1671. Estudo introdutório de

Hipólito Raposo. Lisboa: Edições Gama, 1946
615 Gravíssima, ao lado da do decreto de interdição que podia ser dirigido a cidades e reinos para suspensão

litúrgica  [suspendia-se  a  administração  de  sacramentos  como  batismo  e  casamento],  a  pena  de
excomunhão foi por muito tempo uma arma de controle político e moral nas mãos da Igreja. Através dela
o fiel era afastado ou desligado da Igreja – uma espécie de perda ou suspensão da condição de católico –
e como este pertencimento era necessário para o exercício não só do poder real, mas também de cargos na
corte, não são raros os eventos onde tal ameaça é explicitada como forma de controle e adequação.
Paolo Prodi registra que “o afastamento dos fiéis da comunhão – da excomunhão maior (ou excomunhão
em sentido restrito) à excomunhão menor, como suspensão apenas dos sacramentos – tinha consequências
sociais e econômicas graves que são bem conhecidas, pelo menos para alguns países, do mesmo modo
como são bem conhecidas as faltas, muitas vezes de natureza puramente secular (falta de pagamentos ou
do cumprimento de promessas etc.),  que eram causas das excomunhões e dos respectivos processos
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6 – O espelho iluminado: outra razão como guia

Quando foi publicada a Lei da Boa Razão616, na última metade do século XVIII,

os efeitos do alinhamento do Estado português com a Igreja já se encontravam bastante

consolidados e a devastação criada pelas práticas inquisitoriais nos quadros intelectuais

ibéricos era muito evidente617. Para levar a cabo a ampla reforma que ficará conhecida

como «pombalina», Carvalho e Mello (1699-1782) [mais tarde Marquês de Pombal],

judiciais (frequentemente com a intervenção do poder secular sob a exigência da autoridade religiosa e o
encarceramento do culpado). Ainda mais devastadoras podiam ser as consequências da pena de interdito,
pela  qual  à  suspensão  da  administração  de  sacramentos  num território  inteiro  (cujos  habitantes  ou
responsáveis políticos tivessem sido culpados em relação à Igreja) vinculava-se a proibição dos atos de
comércio”. (Cf, PRODI, Paolo. Uma História da Justiça, p. 102).
No início do século XVIII, as Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia previam em sua Regra
1135, dentre outras, a possibilidade de excomunhão “contra todos os nobres , e senhores temporaes, que
nas Igrejas de suas terras,  estando os lugares interdictos,  compelem a algum Sacerdote,  que celebre
Missa, ou outros Divinos Officios em lugar interdicto” (...omiss nossa). (VIDE, Sebastião Monteiro da.
Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, p. 385).

616 Lei de 18 de agosto de 1769, “apresentando-se como um diploma destinado a regular a interpretação
autêntica das leis, que competia à casa da Suplicação, como tribunal supremo do Reino, e a definir o
direito subsidiário a que deveria recorre-se para resolver os casos omissos, a Lei de 1769 vinha operar
uma profunda e radical alteração na ordem jurídica portuguesa, ao arvorar a boa razão, compreendida nos
moldes do racionalismo iluminista  e  do tipo de  jusnaturalismo que dele  decorria,  como primeiro  e
superior  critério de validade de todo o direito”.  [itálicos no original].  (TEIXEIRA, António  Braz.  A
Filosofia Jurídica. In, Pedro Calafate (Dir.). História do Pensamento Filosófico Português. Volume III. As
Luzes, p. 73).

617 No Compêndio  Histórico  do Estado da Universidade de Coimbra (1771),  se pode ter  uma  ideia de
algumas questões enfrentadas pelos reformadores, que foram tratadas como 'atrocidades' cometidas pelo
ensino jesuítico:

“OITAVA ATROCIDADE.
74.  Continuou  ainda  a  mesma relaxação  a  escrever,  e dogmatizar  outro  vicio  tão  grande  ,  tão
pernicioso, e tão reprovado, como he o da Astrologia Judiciaria: Dando por Mestres principaes della
ao público os seus Doutores colligidos no Catalogo junto.
75. E para se dar outra succinta idéa do que os referidos Doutores ensináram a este respeito, pareceo
que bastava extrahir delles duas Doutrinas taes, como são, as seguintes.
76 Primeira Doutrina.  Huma Adivinhação feita  pelos Astros póde ser izenta de todo o peccado,
quando he combinada com os costumes de qualquer homem; porque os Astros, e o caracter pessoal
de hum homem, podem ter a força de inclinarem a sua vontade a hum acontecimento, posto que não
tenham a de o necessitarem para elle.
77. Segunda Doutrina. A Chiromancia,  e a mesma Astrologia ,  se prognosticam cercas cousas ,
sómente como provaveis, são permittidas. (In, Compendio Historico do Estado da Universidade de
Coimbra no Tempo da Invasão dos Denominados Jesuitas e dos Estragos Feitos nas Sciencias e nos
Professores, e Directores que a Regiam pelas Maquinações, e Publicações dos Novos Estatutos por
Elles Fabricados. Da Segunda Parte. Appendix ao Capítulo Segundo, pp. 31-32).

Em que pesem os exageros dos reformistas, que muitas vezes carregavam nas tintas contra os jesuítas,
não se pode dizer que os havia de todo, uma vez que tal doutrina era a defendida pelo tomismo: “Na sua
Suma contra os gentios, Tomás de Aquino apresenta um resumo da história da astrologia. Dedica dois
opúsculos aos horóscopos (De sortibus e De judiciis astrorum). Neste último, pode ler-se: «Se alguém se
serve do juízo dos astros para conhecer efeitos corporais, por exemplo, a ocorrência de tempestades ou
de tempo bom, a saúde ou doença dos corpos, a abundância ou a esterilidade das colheitas e outras coisas



O Espelho e a Espada O Controle Ético Moral de Quem Administra o Estado p     Ð   -       Ð . 154

primeiro ministro do rei Dom José I (1714-1777), buscará apoio dentre dissidentes da

própria Igreja católica.

De pronto se percebe que 

ao contrário  do  Norte  da  Europa,  onde os  proponentes da filosofia
racionalista  e  da  experimentação  científica  'moderna'  tornaram-se
críticos acerbos da Igreja e da religião, em Portugal alguns dos mais
francos defensores (e também profissionais)  da reforma educacional
saíram da Instituição religiosa618. 

Em uma situação atípica,  o iluminismo em Portugal  festejou bodas com certas

alas do catolicismo – notadamente a Congregação do Oratório619 e os Clérigos de São

Caetano620 – que viriam a ser peças-chave contra o largo predomínio dos jesuítas em

postos importantes do poder, tais como a função de confessores régios e o domínio do

ensino. A batalha contra os jesuítas, que supostamente marcaria a passagem do 'antigo'

para o 'novo', tomou em Portugal um rumo inusitado, pois “as rivalidades e invejas no

interior da Igreja permitiram que a ação contra eles [os jesuítas] fosse dissociada de

qualquer  impressão  de  que  a  própria  Igreja  estivesse  sendo  atacada”621.  Tudo  se

passava como se esta poderosa e bem estruturada Ordem, um dos símbolos maiores da

tentativa de recuperação moral da Igreja na Reforma católica, não fizesse parte desta

mesma Igreja. 

que dependem de causas naturais cognoscíveis, não há nisso pecado, pois todos os homens são obrigados
a nisso submeter-se aos astros. O agricultor só pode semear ou colher prudentemente se se assegurar dos
movimentos do sol(...)  Em contraste, é forçoso afirmar que a vontade do homem não está sujeita à
necessidade dos astros; se o estivesse estaria arruinada a liberdade, que, eliminada, não permitiria atribuir
aos homens nem acto bom nem acto mau, meritório ou culpável...  É um grande pecado recorrer aos
horóscopos nesses assuntos».” (In, Ciência em Portugal. Personagens e Episódios. Dicionário. Verbete
“Astrologia  Judiciária”.  Instituto  Camões,  2003.  Disponível  em  http://cvc.instituto-
camoes.pt/ciencia/d23.html).
No campos da medicina a questão era então mais gritante: “Quando se defronta com livros de medicina
que circularam no império português da primeira metade do século XVIII,  é impressionante notar o
quanto os médicos estavam obcecados com o tema do satanismo. Esta situação é perceptível nas obras
dos mais divulgados doutores da época – inclusive nos livros do médico particular  de D. João V –
tratando-se assim de homens de grande renome na  sociedade e não de indivíduos sem expressão.”
(RIBEIRO, Márcia Moisés. Exorcistas e Demônios, p. 43).

618 MAXWELL, Kenneth. Marquês de Pombal. Paradoxo da Iluminismo, p. 13.
619 Até caírem em desgraça por terem se tornado um obstáculo ao regalismo pombalino: “Os pareceres de

dois  oratorianos,  Pe.  João  Baptista  e  Pe.  João  Chevalier,  sobre o  manuscrito  De potestate  regis do
Desembargador  do Paço,  Inácio  Ferreira  do Souto,  exasperou o Secretário  de Estado.  A ousadia do
parecer negativo que deram quanto à publicação do manuscrito, por ser de teor regalista, mereceu-lhes
uma espécie de exílio, a saída compulsiva para outras casas da congregação. O carácter vindicativo e
cruel de Pombal não perdoava e moveu aos oratorianos uma perseguição implacável que os levou à portas
da extinção”. (SANTOS, Cândido. Augustinismo Heterodoxo. O Jansenismo em Portugal, p. 16).

620 TEIXEIRA, António Braz. A Filosofia Jurídica. In, Pedro Calafate (Dir.). Opus cit, III. As Luzes, p. 64.
621 MAXWELL, Kenneth. Opus cit., p. 72.
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Quando o Marques de Pombal toma as rédeas de Portugal, especialmente com os

poderes que recebeu após o terremoto do Dia de Todos Os Santos de 1755, ele vai se

valer do fato de que “alguns dos inimigos mais sinceros dos jesuítas vieram de dentro

da estrutura eclesiástica”622.  Assim, em Portugal,  a conclusão de que “a filosofia do

iluminismo  rejeitou  os  velhos  dogmas  e  as  tradições  (especialmente  religiosas)  e

colocou o homem e seu bem-estar no centro de suas preocupações”623 não é válida.

Uma das  grandes  frentes  da Reforma pombalina  foi  a  tomada dos  colégios  e

universidades:

A expulsão dos jesuítas, em 1759, será acompanhada pela extinção da
Universidade  de  Évora  e  pela  renovação  do  corpo  docente  da  de
Coimbra. Dois anos depois, criar-se-á o Colégio Real dos Nobres de
Lisboa,  dando-se,  assim,  de certo modo,  efetividade ao pensamento
pedagógico de Martinho de Mendonça, Verney e Ribeiro Sanches. Em
1768, é instituída a Real Mesa Censória, que passa a superintender em
matéria educativa, e em 1770 é criada a Junta de Providência Literária,
que, no ano seguinte,  prepara o Compêndio Histórico do Estado da
Universidade  de  Coimbra,  o  qual  está  na  origem  da  reforma
consubstanciada nos novos Estatutos de que será dotada em 1772624.

 
Esta  implementação,  por  parte  do  Estado,  do  iluminismo  em  Portugal  veio,

paradoxalmente, não com a promoção de uma maior liberdade, mas com o acirramento

da censura estatal  vinculada a certos setores da Igreja usados para combater  outros

desta  mesma  Igreja  e  também  setores  da  sociedade  portuguesa  muito  ligados  ao

escolasticismo,  aos  jesuítas  e  ao  Santo  Ofício,  este  último  responsável  até  muito

tardiamente  pelo  controle  das  ideias  em  Portugal.  Após  a  criação  da  Real  Mesa

Censória,  em  1768,  começaram  a  ser  liberados  alguns  livros  tais  como  o  teatro

(Oeuvres)  de  Voltaire,  o  Espírito  da Leis,  de Montesquieu  e os Ensaios  Acerca  do

Entendimento Humano, de Locke625. Porém, “obras que eram consideradas perniciosas

para a religião continuaram excluídas”626 e não se admitia que circulassem ideias que

contrariassem  o  cristianismo,  que  fossem  propagadoras  do  ateísmo  e  do

materialismo627.

Merece ser observado que, assim como a Inquisição foi utilizada para combater a

622 MAXWELL, Kenneth. Opus cit., p. 72.
623 CAENEGEM, R C van. Uma Introdução Histórica ao Direito Privado, p. 129.
624 TEIXEIRA, António Braz.  A Filosofia Jurídica. In, Pedro Calafate (Dir.). In,  Opus cit, volume III. As

Luzes, p. 64.
625 MAXWELL, Kenneth. Opus cit., p. 101.
626 Idem ibidem.
627 Idem ibidem.
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própria Inquisição, o Iluminismo em Portugal foi utilizado para encarcerar as próprias

luzes. O primeiro combate se fez nomeando o irmão de Pombal Inquisidor-Mor628 – e

trazendo assim o controle da Inquisição para as mãos do Estado629; o segundo combate

se fez nomeando para confessores régios e membros da Real  Mesa Censória padres

alinhados com a política pombalina630.

Pode-se dizer que não houve uma ruptura absoluta com o antigo regime, mas sim

uma 'captura' daquilo que era importante para centralização do poder e uma ruptura em

alguns pontos estratégicos para um maior controle estatal. A visão de que o iluminismo

coincide com práticas libertadoras e que se estende linear e progressivamente encontra

sua  antítese  em Portugal631.  Parece  ser  verdadeiro  que  na  “periferia  europeia”632,  o

iluminismo assumiu características diferentes se comparado com países mais centrais,

como a Inglaterra, por exemplo633. 

Pombal  e  seus  colaboradores  eclesiásticos,  na  verdade,  tomaram  e
adaptaram  de  outros  o  que  servia  para  seus  objetivos,  que  eram
essencialmente regalistas e católicos. Ou seja, aceitavam a supremacia
do Estado mas não queriam ver o catolicismo derrubado. Queriam a
autoridade papal circunscrita e uma grande autonomia para as Igrejas
nacionais, com as ordens fraternas e o clero regular purificados e em
número limitado, e desejavam alcançar isto pela expansão do poder
dos bispos634.

628 “E  em  1769  Pombal  voltou-se  contra  a  própria  Inquisição,  retirando-lhe  o  poder  como  tribunal
independente, tornando-o dependente do governo e ordenando que todas as propriedades confiscadas pela
Inquisição passassem, a partir de então, a fazer parte do Tesouro nacional. Indicou seu irmão Paulo de
Carvalho para a função de inquisidor-geral. Revogaram-se os autos-de-fé públicos, juntamente com a
pena de morte. Malagrida, a última vítima*, foi queimado em 1761.” (MAXWELL, Kenneth. Marquês de
Pombal. Paradoxo da Iluminismo, p. 100). Sobre esta última vítima é oportuno lembrar ter sido ele um
jesuíta italiano que vivia no Brasil e que se indispôs com Pombal. 
* “Os dados sobre a celebração do último auto-de-fé em Portugal são pouco precisos, uma vez que os
historiadores não costumam distinguir os autos públicos dos particulares. Antônio José Saraiva afirma
que o último auto público se deu em 1765. Para Rosemarie Erika Horch, o último auto (público ou
particular?) foi elaborado a 20 de setembro de 1767. Segundo Maria José Pimenta Ferro Tavares, o último
auto-de-fé  em que  cristãos-novos  foram penitenciados  realizou-se  em dezembro  de  1768.  Os autos
públicos foram proibidos pelo marquês de Pombal em 1771” (NAZARIO, Luiz.  Os Autos-de-Fé Como
Espetáculo de Massa, p. 147).

629 O uso político que se fez da Inquisição colocou sua atuação ao sabor das disputas por poder e obediência.
A supressão (as «supressões») do Tribunal de Goa, por exemplo é paradigmática. Em 1774 Pombal –
seguindo provisão régia de 20 de janeiro de 1774 – determina o fechamento do Tribunal e, em caso de
resistência dos inquisidores, sua prisão e envio à corte como rebeldes, o que dá o tom antes político – a
rebeldia – do que de fé ou tolerância religiosa. Com a saída do Marquês e subida ao trono de D. Maria I, o
Tribunal de Goa foi restabelecido. ( BETHENCOURT, Francisco. História das Inquisições, pp. 387-388).

630 MAXWELL, Kenneth. Opus cit., p. 101.
631 Idem, ibidem, p. 172.
632 Idem, ibidem.
633 Idem, ibidem.
634 Idem, ibidem, p. 102.
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A ideia  de  que  a  Reforma pombalina  significou  um progressivo  abandono  do

«atraso» em nome de estruturas jurídicas mais «modernas» nem sempre corresponde à

realidade. Podemos constatar este fato se acompanharmos algumas questões e institutos

jurídicos ligados, por exemplo, ao poder do pai sobre a família. O Concílio de Trento

havia atenuado as normas relativas ao dever de obediência dos filhos ao estabelecer que

os atos de fé dependiam da livre manifestação da vontade635.  Assim, os pais – como

quaisquer outras pessoas – não podiam obrigar nem impedir os filhos de se tornarem

padres ou freiras ou contrair matrimônio636: “daí que fulmine com a excomunhão quem

atente  contra  a  liberdade  matrimonial  e  dispense  os párocos  de  se  assegurarem  da

autorização dos pais dos nubentes, já que este requisito podia impedir uniões queridas

635 HESPANHA, António Manuel. O Direito dos Letrados no Império Português, p. 163.
636 Concilio de Trento: 

Sessão 24, cap. 1:
Cap. I  - Renove-se a forma de contrair matrimônio com certas solenidades prescritas no Concílio de
Latrão. Que os Bispos possam dispensar as proclamas. Quem contrair Matrimônio de outro modo que não
seja com a presença do pároco e duas ou três testemunhas, o contrai invalidamente.
Ainda que não se possa duvidar que os matrimônios clandestinos, efetuados com livre consentimento dos
contraentes, tenham sido matrimônios legais e verdadeiros, todavia a Igreja católica não os fez nulos; sob
este fundamento se devem justamente condenar, como os condena com excomunhão o Santo Concílio, os
que negam que foram verdadeiros e ratificados.  Assim como os que falsamente asseguram que são
nulos os matrimônios contraídos por filhos de família sem o consentimento dos pais, e que estes
podem ratificá-los ou torná-los ilícitos, a Igreja de Deus entretanto os detesta e proíbe em todos os
tempos com justos motivos.”
(CONCÍLIO ECUMÊNICO DE TRENTO. Sessão XXIV - Celebrada no tempo do Sumo Pontífice Pio
IV, em 11 de novembro de 1563)

Sessão 25, cap. 18:
Cap. XVIII - Ninguém obrigue, com exceção dos casos previstos no direito, a uma mulher para que entre
na vida religiosa, e também não estorve aquela que queira entrar. Sejam observadas as constituições das
Penitentes ou Arrependidas.
O Santo Concílio excomunga a todas e cada uma das pessoas de qualquer qualidade ou condição que
forem, e também a clérigos e leigos, seculares ou regulares, ainda que gozem de qualquer dignidade, se
obrigarem de qualquer maneira que seja, a alguma donzela, ou viúva, ou a qualquer outra mulher, com
exceção dos casos previstos no direito, a entrar, contra sua vontade para um mosteiro, ou a tomar o hábito
de qualquer ordem religiosa, ou fazer a profissão de fé. A mesma pena será fulminante contra aqueles que
a isto aconselharem, auxiliarem ou favorecerem, e também àqueles que sabendo que alguma mulher entra
para um mosteiro, ou toma um habito, ou faz uma profissão de fé, contra sua vontade, concorram de
qualquer modo a estes atos com sua presença ou consentimento, ou autoridade. Sujeita também à mesma
pena de excomunhão àqueles que impedirem de qualquer modo, sem justa causa, o santo desejo que
tenham as virgens e outras mulheres, de tomar o hábito ou de fazerem a profissão de fé.
Devem ser observadas todos e cada um dos requisitos necessários a serem feitos antes da profissão de fé,
ou na própria mulher, não apenas nos mosteiros sujeitos ao Bispo, mas também em todos os demais.
Ficam excetuadas, porém, as mulheres chamadas Penitentes ou Arrependidas, em cujas casas deverão
respeitar as instituições. (CONCÍLIO ECUMÊNICO DE TRENTO. Sessão XXV - Celebrada no tempo
do Sumo Pontífice Pio IV, em 03 e 04 de dezembro de 1563).
(Ver também HESPANHA, António Manuel. O Direito dos Letrados no Império Português, p. 163).
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pelos próprios”637. Ocorre que estas regras conciliares contrastavam com as Ordenações

Filipinas, que no Livro IV, 88,1638 puniam as filhas menores de 25 anos que casassem

sem autorização paterna. O filho somente era punido em casos de casamento realizado

após  estupro  –  com  “mulher  forçada”  –  ,  ainda  que  ela  tenha  concordado  com  o

casamento (Ordenações Filipinas, que no Livro V, 18639). As determinações de Trento

nunca foram bem aceitas em Portugal  e deram causas a constrangimentos e debates

jurídicos640. É, porém, no século XVIII e marcadamente após a Reforma pombalina que

a rejeição às regras conciliares se torna mais forte ou mais explícita. Dentro da própria

Igreja se forma uma resistência à liberdade em relação ao sacramento do matrimônio641.

Observa-se que no início dos anos setenta (1772) “a Casa de Suplicação tomara um

assento duríssimo, ampliando a Ord. IV, 88. A lei de 9.6.1775 ratifica esta orientação,

deserdando os filhos e filhas (sem limite de idade) que casem sem consentimento dos

pais”642.  Dentro do jogo de ruptura e continuísmo da política pombalina,  seis meses

após  o  rei  interfere  e  pela  lei  de  29.11.1775  dá  a  si  mesmo o  direito  de  suprir  a

autorização paterna em relação à nobreza, aos comerciantes de grosso trato e confere

aos  corregedores  e  provedores  igual  poder  em relação a  artífices  e plebeus643.  Fica

evidente o movimento de tomada e concentração de poderes.  Primeiro devolve-se o

poder aos pais – retirando-os da Igreja – para logo em seguida retirar-se o poder dos

pais entregando-o ao próprio rei e aos agentes estatais.

A configuração que tomou o movimento das Luzes em Portugal, que no final do

século  XVIII  tenderá  mesmo  “a  integrar  em  si  teses  e  orientações  especulativas

próprias  da  anterior  e  antagônica  tradição  aristotélico-escolástica”644,  ficará  mais

conhecida como Ecletismo, tamanha são as suas especificidades. 

Efetivamente,  o  pensamento  filosófico  [e  jusfilosófico]  português  do  século
XVIII
637 HESPANHA, António Manuel. O Direito dos Letrados no Império Português, p. 163.
638 “Das causas, porque o pai, ou mãe, podem deserdar seus filhos são as seguintes: 

1. E se alguma filha, antes de ter 25 anos , dormir com algum homem, ou se casar sem mandado de seu
pai, ou de sua mãe, não tendo pai, por esse mesmo feito será desherdada e excluída de todos os bens e
fazendas do pai, ou mãe, postoque não seja por elles desherdada expressamente”. (Ordenações Filipinas,
Livro IV, Título LXXXVIII, 1) 

639 Ordenações Filipinas, Livro V, Título XVIII.
640 HESPANHA, António Manuel. O Direito dos Letrados no Império Português, p. 164.
641 Idem ibidem.
642 Idem ibidem, p. 166.
643 Idem ibidem.
644 TEIXEIRA, António Braz. A Filosofia Jurídica. In, Pedro Calafate (Dir.). In, Opus cit, vol. III. As Luzes,

p. 65.
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nunca ousou pôr em causa a verdade e a validade da revelação cristã e
o  papel  espiritual  da  Igreja,  nem afirmar  a  superioridade  da  razão
sobre a fé, sempre proclamando, pelo contrário, a harmonia da razão e
da  religião  e  recusando  ou  olhando  com desconfiança a  noção  de
«religião natural», enquanto, no domínio ético, a sua oposição à moral
aristotélica sempre foi de par com a vigorosa condenação da que se
fundou em Maquiavel645. 

No que diz respeito à moralidade, se é verdade que esta já se aproximava de uma

verdade racional646, é também verdade que a razão

como  fonte  das  verdades  morais,  está  sempre  [em Portugal]  e  em
qualquer caso, subordinada à Escritura e a Tradição, residindo a sua
utilidade no auxílio que presta à revelação, ou seja, no fato de poder
traduzir  em  princípios  de  certeza  humana  os  conteúdos  da  moral
revelada,  sendo-lhe  inclusive  atribuído  um  importante  valor
apologético,  pois,  por  essa  via,  podiam  os  católicos combater,  no
mesmo plano, os inimigos do catolicismo647.

A reforma educacional portuguesa levada a cabo no período pombalino se apoiava

sobremodo  na  doutrina  de  Luís  António  Verney  (1713-1792),  um padre  oratoriano

natural de Lisboa, filho de pai francês e mãe lusitana, que passou a maior parte de sua

vida adulta na Itália – onde teria sido secretário do enviado português ao Vaticano648,

Francisco de Almada Mendonça, primo de Pombal – que, ao menos em tese, se opunha

ao  sistema de ensino  baseado  na  autoridade.  Verney, regiamente  [e  irregularmente]

remunerado  –  recebia,  dentre  outras  fontes,  como arcediago  de  Évora,  função  que

jamais exerceu649, ficou famoso por seu livro conhecido como 'O Verdadeiro Método de

Estudar' que revela, quando lemos o título seguido do subtítulo, “tanto o radicalismo

como as limitações da filosofia educacional pragmática de Pombal”650: 'O Verdadeiro

Método de Estudar – Destinado a ser Útil para a República e a Igreja na Proporção

do Estilo e da Necessidade de Portugal'651. 

No que diz respeito especificamente a questões morais, Verney teria deixado um

645 TEIXEIRA, António Braz. Opus cit., p. 65
646 CALAFATE, Pedro. Ética. In, Pedro Calafate (Dir.). In, Opus cit, vol. III. As Luzes, p. 113.
647 Idem, ibidem. [Entre chaves nosso].
648 MAXWELL, Kenneth. Opus cit., p. 12.
649 “Vernei chegava a ser irritante (em especial para o embaixador Almada) por sua insistência quanto à

recepção de honorários e emolumentos. Por volta da década de 1770 ele estava recebendo salários na
qualidade de associado da Ordem de Cristo, em seu posto de arcediago de Évora (igreja de Santa Maria
de Beja), função que ele não exercia, e como delegado honorário ao Tesouro da Corte Eclesiástica da
Consciência e das Ordens, sem falar no produto das vendas de seu livro em Lisboa” (...). MAXWELL,
Kenneth. Opus cit., p. 104.

650 MAXWELL, Kenneth. Opus cit., p. 104.
651 Idem, ibidem.
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De Re Ethica, não publicado e cujo manuscrito se encontra desaparecido652, não sendo,

contudo,  impossível  aferir  a  posição  de  seu  pensamento  sobre  este  ponto,  já  que

escreveu  uma  Carta  Sobre  a  Ética  onde  a  coloca  “dentro  do  espaço  da  filosofia

racional”653,  mas não considera “a ética como a «lógica da teologia moral»”654. Aqui

reside um delicado ponto de distinção entre ética e filosofia moral: “a primeira opera

segundo princípios de humana certeza e serve-se do método demonstrativo; e segunda

opera  segundo  a  linguagem dos  dogmas.  Não  são  contra a  razão  mas  estão  acima

delas”655. A filosofia moral é, assim, uma espécie de teologia moral. 

Mesmo após as reformas iluministas/ecléticas, os reis portugueses seguem tendo

que professar  a fé católica,  que se confessar  regularmente e tendo os príncipes por

preceptores  membros  do  poder  eclesiástico,  como  foi o  caso  de  Frei  Manuel  de

Cenáculo Vilas Boas (1724-1814), confessor e preceptor do príncipe Dom José (irmão

de D. João VI), neto do Rei de mesmo nome, de 1770 até 1777656, ano da morte do rei e

subida ao trono de D. Maria I, catolicíssima e que, como um dos primeiros atos de seu

reinado, desligou o Marquês de Pombal de todos os atos de governo. 

Em Portugal não se deixará de crer, seguindo a tradição aristotélico-escolástica,

na  “necessidade  da  revelação  para  suprir  a  falibilidade  e  a  fragilidade  da  razão

humana”657. Se os espelhos de príncipe rareiam o século XVIII ibérico, eles, como já

vimos, não desaparecem.  

O efeito da introjeção de padrões culturais que moldam a afeição portuguesa pelo

'poder modelar'  dos espelhos e manuais morais – e outros 'objetos' que orbitam esta

esfera de atração, como são os manuais de devoção e os discursos e regras contra os

pecados – parece prosseguir. O que já foi também chamado de 'iluminismo católico'658

“conheceu,  nos  seus  conteúdos  programáticos,  uma  permanente  preocupação  de

salvaguarda da legitimidade da revelação e da fé, em harmonia com a razão, aspecto de

evidente realce tanto nos planos da filosofia do direito e da ética como na constituição

de uma poderosa corrente de feição apologética”659,  em outras palavras, segue-se na

652 TEIXEIRA, António Braz. A Filosofia Jurídica. In, Filosófico Português. Volume III. As Luzes, p. 69.
653 CALAFATE, Pedro. Ética. In, Pedro Calafate (Dir.). In, Opus cit, vol. III. As Luzes, p. 114.
654 Idem, ibidem.
655 Idem, ibidem.
656 MAXWELL, Kenneth. Opus cit., pp. 106 e 162.
657 TEIXEIRA, António Braz. A Filosofia Jurídica. fico Português. Volume III. As Luzes, p. 67.
658 MONCADA, Luís Cabral de. Conceito e Função da Jurisprudência segundo Verney, p. 13
659 CALAFATE, Pedro. Introdução. In, Pedro Calafate (Dir.). In, Opus cit, vol. III. As Luzes, p. 13.
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defesa de que a fé pode ser comprovada pela razão e de que a razão não deve se distanciar

da fé. 

Alguns  livros  foram  à  época  escritos  para  justificar  a  posição  tomada  pelo

iluminismo português contra 'o que era antigo' – notadamente a escolástica e os jesuítas

– e para ensinar, por exemplo, que o poder régio não tinha no povo sua origem, como

até  então se lecionava660.  No livro  De Sacerdotio  et  Imperio,  de 1770,  o  canonista

António Ribeiro dos Santos661 defende esta ideia, um dos pressupostos do absolutismo

monárquico.  Porém,  ao  mesmo tempo  em que  o  absolutismo  vem se  consolidando

como padrão racional, segue-se com a crença na possibilidade de perdição da alma, no

combate incessante às tentações demoníacas e na obrigatoriedade de se professar a fé

católica. No século XVIII, isto nos lembra Paolo Prodi, não estava ainda consolidada a

distinção entre pecado e infração662.

Ainda no século XVIII, ao receber o grau de Doutor em Coimbra, o formando em

Direito  jurava  sempre  defender  a  doutrina  que  lá  se ensinava663,  o  que  na  prática

significava defender a dogmática católica, sob pena de excomunhão, então gravíssima,

que o inabilitava à ocupação de cargos públicos e mesmo ao exercício da profissão:

Quando hum destes estudantes toma o grao de Doutor jura nas mãos
do Cancellario «que será sempre fiel e constante a defender os Direitos
da Universidade, e a doutrina que se ensina nella», de tal modo que
todo aquelle assim graduado, que fallar ou escrever contra os dogmas
e doutrina d'ella, ficará perjuro, e por consequencia excomungado; e
que senão retractar, que será persecutado como herege.
Eu não achei prova mais autêntica para provar o que pensa a nossa
Universidade de Coimbra do poder do Papa e da sua jurisdição do que
a approvação que ella deu Sendo Reytor Nuno da Silva Telles no anno

660 Em  Coimbra,  como  também  em  Salamanca,  centros  de  excelência  da  Reforma  católica  contra  o
humanismo renascentista, havia sido promovido o retorno ao tomismo do século XIII, “aí defendeu-se a
proveniência do poder régio do povo, que o recebe imediatamente de Deus «ex natura rei», isto é, pela
natureza social do homem; poder régio que no temporal não reconhece outro que lhe seja superior e cujo
exercício no governo faz-se com justiça em obediência ao bem comum, sob pena se o não fizer, de o rei
converter-se em tirano. Defendeu-se o direito de resistência dos povos contra a tirania do príncipe, que
pode ser deposto por quebra do pacto social.” (MESQUITA. Amílcar. Francisco Velasco de Gouveia e a
Dualidade Poder in Habitu – Poder in Actu na Teoria Política. In, Separata nº 10 da Revista Jurídica da
Universidade Portucalense, p. 12)

661 O De Sacerdotio et Imperio (António Ribeiro dos Santos, 1770) foi escrito (e depois publicado) em latim
como dissertação final  para doutoramento em Cânones na Universidade de Coimbra. Este iluminista
português escreveu também um compêndio de história sagrada e de instituições eclesiásticas; fez parte da
Junta da Revisão e Censura do código civil; foi Deputado do Santo Ofício; Censor Régio e membro da
Academia  Real  de  Ciências  de  Lisboa  desde  a  sua  fundação.  (Ver,  PEREIRA,  José  Esteves.  O
pensamento político em Portugal no século XVIII: Antonio Ribeiro dos Santos).

662 PRODI, Paolo. Opus cit., p. 11.
663 CASTRO, Zília Osório de.  O Estado e a Igreja – Pensamento de António Nunes Ribeiro Sanches. In,

Estudos em Homenagem a Luís António de Oliveira Ramos, p. 401.
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de 1717 a Bulla unigenitus664,  em claustro pleno, assinando aquellas
decisõens todos os Doutores Seculares e Ecclesiásticos. Lamentemos,
Illustríssimo Senhor, o estado dum Monarcha que não tem, nem pode
ter; um Conselheyro, um Juis, nem um Procurador da Coroa que não
esteja  ligado por  juramento defender  todo o que tem decretado hua
potencia extrangeyra” (...omiss nossa)665. 

Deve-se perguntar como as ideias iluministas se arranjaram com esta resistência

cultural muito católica ou, talvez melhor, como esta resistência cultural  'arranjou' as

ideias iluministas adaptando-as a um certo 'sentido católico das luzes'.  Fato é que a

mudança  das  leis  e  do  ensino  não  chegou  a  afetar  a  religiosidade  intrínseca  da

mentalidade portuguesa, que nunca deixou de reconhecer as limitações do racionalismo

e, no plano jurídico, nunca deixou de “exigir o necessário apoio ou complemento da luz

da revelação de ver em Deus e não no homem ou na sua razão a fonte ou origem do

direito natural”666. Numa sociedade por séculos educada pelos jesuítas e que falava de

si  por  emblemas  e  sinais667,  parece-nos  muito  significativo  que  mesmo o  chamado

«estilo  pombalino»  utilizado  na  nova  arquitetura  da cidade  reconstruída  após  o

terremoto tenha preservado em si  elementos do barroco,  em contraposição ao estilo

palladiano de origem italiana, ascético e humanista, que floresceu fortemente (como

neopaladianismo) na Inglaterra e nos Estados Unidos no mesmo período: 

O estilo de arquitetura empregado na reconstrução de Lisboa, depois
do terremoto de 1755, foi adequadamente denominado de 'pombalino',
por causa do marquês de Pombal, primeiro ministro de D. José I. Suas
características,  como  resposta  ao  coevo  neopaladianismo
internacional,  são  o  uso  elegante,  porém contraditório,  de  pilastras
sem ornamentos  e  superfícies  lisas  em combinação  com torres  em
forma de bulbo e frontões curvilíneos barrocos668.

A composição  entre  catolicismo  e  iluminismo,  assim  como  na  arquitetura  da

cidade reformada, trouxe combinações insustentáveis em outros países, como é o caso

664 A Bulla unigenitus foi editada pelo Papa Clemente XI em 1713 e se dirigia contra o movimento religioso
conhecido como jansenismo, de muita expressão na França e que, no plano político-jurídico, contestava o
direito dos reis ao poder absoluto. (N.A.)
“Em rigor, o jansenismo é um debate teológico, em que Jansénio procura contribuir para solução de um
problema que o Concílio de Trento deixara em aberto: o das relações entre a graça de Deus e a liberdade
humana”. ( SANTOS, Cândido. Augustinismo Heterodoxo. O Jansenismo em Portugal, p. 7)

665 SANCHES, António Nunes Ribeiro. Cartas Sobre a Educação da Mocidade, pp. 63-64.
666 TEIXEIRA, António Braz. A Filosofia Jurídica. In, Pedro Calafate (Dir.). In, Opus cit, vol. III..As Luzes,

p. 67.
667 ABREU, Ilda Maria Assunção e Silva Soares de. Simbolismo e Ideário Político: A Educação Ideal para o

Príncipe Ideal Seiscentista. Lisboa: Estar Editora, 2000.
668 BURY, John. Arquitetura e Arte no Brasil Colonial, p. 222.
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da reafirmação da validade das regras do Concílio de Trento feita por D. José em 1776

(Decreto  de  3  de  novembro)669 e  a  pretensão  de  desmanche  do  tomismo  com  a

'racionalização eclesiástica' do ensino. 

No  plano  jurídico  a  questão  do  ensino  tem  suas  específicas  dificuldades  e  a

ausência de livros dentro da nova filosofia educacional é uma delas, fato que, associado

a evidência de que o Direito não é uma ciência que possibilite a experimentação aos

moldes da física, trouxe problemas, alguns deles severos e persistentes. Vejamos que

“pela Reforma de 1772, são introduzidos os manuais (ou compêndios), com aprovação

régia”670.  Ocorre  que  tais  manuais  deveriam  ser  produzidos  pelos  professores  das

cadeiras. Porém, na área jurídica, diante da ausência de trabalhos apresentados ou pela

longa demora na tramitação da aprovação – os de Mello Freire, escritos ainda em latim,

somente foram aprovados no início do século XIX, tendo tramitado por cerca de 24

anos, de 1781 a 1805671 – adotaram-se por longo tempo autores estrangeiros.

A ideia de que cada professor produzisse seu próprio material teórico não teve o

êxito esperado,  seja porque nenhuma obra fosse apresentada672 ou porque a censura

prévia  a  qual  deveriam  ser  obrigatoriamente  submetidos  era  feita  por  censores

educados  no  antigo  sistema  «analítico»,  que  tinha  como  característica  descer  (ou

ascender) às minúcias do perfeccionismo673 (o novo sistema deveria seguir o “método
669 ALMEIDA, Fortunato. História da Igreja em Portugal. Volume III, p. 177.

Ver  também  THOMAZ,  Manoel  Fernandes.  Repertório  Geral  ou  Índice  Alphabetico  de  Leis
Extravangantes do Reino de Portugal, Vol. 1, p. 218.

670 LOPES, José Reinaldo Lima. O Direito na História, p. 220.
671 “Desde  a  determinação  da  política  pombalina  (1772)  de  inclusão  da  cadeira,  e  de  confecção  dos

compêndios, a serem «lidos» para os alunos, até o aparecimento da primeira obra com este teor, «História
do Direito Pátrio», encontramos um hiato de nove anos. Somente no ano de 1781, Paschoal José de Mello
Freire, deputado do Santo Ofício da Inquisição de Coimbra* e lente substituto da cadeira, apresentou a
primeira versão do Historia Civilis Lusitanae (22 de março de 1781), portanto, já no reinado de D. Maria
I.  Em oito de março de 1805, a aprovação régia autoriza sua «leitura» no 4o e 5o ano do curso de
Direito”. (NEDER, Gislene. Coimbra e os Juristas Brasileiros, pp. 11-12).
Ver também CURY, Vera de Arruda Rozo. Introdução à Formação Jurídica no Brasil, p. 162.
* Em 1778, se assina: “Pascoal José de Mello Freire dos Reys, Deputado do Santo Officio da Inquiziçam
de Coimbra,  Dezembargador da Relaçãm do Porto,  e Lente Substituto da cadeira de Direito Patrio”
(GONZAGA, .  Atestado passado a Thomas Antonio  Gonzaga.  Documentos.  In,  Obras Completas de
Tomás Antônio Gonzaga, vol. II, p. 315).

672 Como exemplo do que as vezes ocorria com as 'encomendas' régias se tem o caso da reforma penal
portuguesa do final do século XVIII (determinada pelo decreto de 31 de março de 1778): “passados cinco
anos, os juristas nomeados nada fizeram. A Coroa decidiu, então, chamar pela Universidade Paschoal
José de Mello Freire, que, por carta de 22 de março de 1783, iniciou seu trabalho, finalizado em cinco
anos”. (NEDER, Gislene. Coimbra e os Juristas Brasileiros, p. 15). Tal projeto, contudo, não foi aprovado
e o Código português somente viria em 1852, 22 anos após o Código Criminal Brasileiro. (Idem, ibidem,
p. 5).

673 “a julgar pela defesa [que Mello Freire apresentou aos Censores], parece-nos, à primeira vista, tratar-se de
pequenas discordâncias quanto ao relevo ou à importância, ou mesmo o destaque que o autor teria dado a
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dialético-demonstrativo-compendiário”, mais ágil de de tendência generalizante674)675.

A questão  do  ensino  jurídico,  tão  central  para  os  escolásticos  quanto  para  os

reformadores  pombalinos,  não  atinge  uma solução  adequada  aos  novos  tempos,  na

verdade  nem  tão  novos  assim.  Ainda  pesava  sobre  Portugal  uma  imensa  herança

autoritária, para além das questões mais abertas ligadas, por exemplo, ao casamento,

visíveis também na estrita vigilância da doutrina a ser divulgada nas universidades676.

No final do século XVIII ainda era muito recente a memória dos últimos autos de fé da

certos fatos históricos portugueses. Parece-nos estarem presentes neste processo sentimentos de ciúmes e
vaidade acadêmicos, tão comuns no meio universitário; além de discordâncias políticas, uma vez que a
obra de Paschoal de Mello Freire é fruto da penetração de idéias iluministas,  acolhidas pela política
pombalina. Alegando o curto espaço de tempo que teve para preparar o compêndio, o autor defende-se da
acusação de omissão. Porém realça como mérito o fato de tratar-se de obra original, apesar de conter
alguns defeitos, porém não tão sérios”. (NEDER, Gizlene. Coimbra e os Juristas Brasileiros, p. 14) [entre
chaves nosso].

674 Em Coimbra reformada “a metodologia sofreu mudança em seu âmago, deslocando-se da orientação
escolástica em direção a Humanista-jusnaturalista, ou seja, passa a aflorar outro método característico das
Universidades Alemãs denominado:  sintético-demonstrativo-compendiário.  Esse sistema fornecia uma
visão-domundo-jurídico amplificada e geral  aos estudantes, diferentemente do método escolástico de
impregnada extensão e densidade de conteúdo. Assim, o sintético refere-se: “Dando-se nellas primeiro
que tudo as definições, e as divisões das Meterias, que mais se ajustarem ás Regras da boa Dialectica:
Passando-se  logo  aos  primeiros  princípios,  e  preceitos  geraes  mais  simpleces,  e  mais  fáceis  de  se
entenderem: E procedendo-se delles para as Conclusões mais particulares, formadas da combinação de
maior numero de idéas, e por isso mais complicadas, e sublimes, e de intelligencia mais difficultosa..”
(MASSAÚ, Guilherme Camargo. A reforma dos Estatutos da Universidade de Coimbra: as alterações no
ensino jurídico. In, Prisma Jurídico, v. 9, n. 1, pp. 179-180). Ver também CURY, Vera de Arruda Rozo.
Introdução à Formação Jurídica no Brasil, p. 162.

675 “O método compendário,  sugerido por Luiz Antonio Verney,  substituiu o da glosa,  introduzindo um
princípio classificatório próprio do racionalismo. No caso específico de Portugal, devemos ressaltar o uso
abusivo  do  compêndio  como substitutivo  de  buscas bibliográficas  mais  abrangentes  e  variadas,  que
propiciaria  o  alargamento  do  espírito  crítico.  A restrição  das  leituras  do  estudante  universitário  ao
compêndio redigido pelo professor da cadeira, e, sobretudo, a obediência ao seu conteúdo tem marcado a
formação do campo jurídico português e, por extensão do brasileiro, desde então”. (NEDER, Gizlene.
Coimbra e os Juristas Brasileiros, p. 12).

676 A obrigação de que cada professor elaborasse um compêndio não era fácil de ser cumprida diante da
extrema  complexidade  exigida  para  o  processo  de  simplificação.  Tomemos  dos  Estatutos  de  1772,
exemplificativamente, a questão da sintetização para o estudo do Digesto:
[Das] “Lições Syntheticas do Digeslo formarão os Professores hum Compendio proprio, o qual comporão
com Estudos communs na fórma desse Estatuto: Conferindo ambos entre si para o comporem: E tendo
antecedentemente conferido com o Professor do Direito Patrio, da mesma sorte, e para o mesmo fim, pelo
qual com Elles deverá tambem conferir o dito Professor, conforme o Estatuto do Titulo Sexto, Capitulo
Terceiro, Paragrafos Trinta , e Trinta e hum.
Em quanto porém Elles o não formam, (o que deverão fazer com a maior brevidade possivel) se elegerá
entre os muitos Compendios, que ha do Direito do Digesto, o que mais se ajustar á ordem, ao methodo, e
ás outras qualidades, que por disposição desse Estatuto devem concorrer no Compendio, que ha de servir
para as Lições Syntheticas do Direito Romano.
Por elle começarão logo a ensinar os Professores o Direito do Digesto. A tudo , o que nelle faltar, suprirão
por  meio  de Notas  breves,  e  claras,  que  deverão formar.  E depois dellas  terem lido examinadas,  e
approvadas pela Congregação da Faculdade, as conmunicarão escritas ; para que os Ouvintes as possam
copiar. E assim a respeito dellas; como tambem sobre a Composição do Compendio ;  e sobre o uso
interino do que se eleger; se observará, e cumprirá inviolavelmente tudo o que Tenho Determinado para a
composição dos Compendios, e Notas; e para o uso interino dos Compendios das precedentes Disciplinas
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Inquisição  portuguesa  ocorridos  em plenas  Luzes  e  ainda  se  buscava  construir  um

direito nacional em concordância com a doutrina católica. 

Segue-se que todos estavam sob censura moral da Igreja, sendo ainda plenamente

possível, inclusive, que o próprio rei recebesse uma pena de excomunhão. Na questão

específica da moralidade do príncipe, porém, se o controle ainda pertencia à Igreja,

algo  havia  mudado imensamente:  a  noção  de moralidade  ideal  para  o  exercício  do

poder.  Aceitava-se  então  no  meio  católico  ibérico  que  havia  razões  de  estado  que

autorizavam  uma  distinção  algo  radical  entre  o  «pecado  maquiavélico»  e  a

«dissimulação honesta» que garantia ao soberano, esta última, poder seguir conduzindo

seu rebanho cuidando para não perder a alma, numa fórmula em que tudo se fazia pelo

povo desde que o  povo não soubesse exatamente  o que,  como ou porque se fazia,

valendo a conhecida máxima 'esclarecida' «tudo pelo povo, mas sem o povo».

A especificidade do «iluminismo católico ibérico» permitirá ou mesmo imporá

uma  mescla  «das  luzes» com elementos  «obscuros» criando  um mundo  repleto  de

contradições estruturais, como revela a arte de dissimular já descrita como “um véu

composto de trevas honestas e decoros forçados, de que não se forma o falso, mas se dá

algum  repouso  à  verdade,  para  demonstrá-la  a  seu  tempo”677.  À  simulação,  fazer

parecer o que não se era, contrapunha-se a dissimulação, ocultar honestamente aquilo

que se era.  Talvez o paradoxo pombalino não se revele mais  claramente do que na

permanência  de  uma  certa  dinâmica  barroca  contrarreformista  que  está  na  base  do

desmonte do antigo regime efetivado por Pombal: “a natureza quis que na ordem do

universo existisse o dia e a noite, assim convém que na esfera das obras humanas exista

luz e sombra, digo, o procedimento manifesto e oculto, conforme o curso da razão, que

é regra da vida e dos acidentes que nela ocorrem”678. Curioso é que esta percepção do

mundo como “uma luta cruel entre homens dissimulados”679 está vinculada também ao

pensamento jesuíta. É o que nos revela a obra do padre espanhol Baltazar Gracián, para

quem “dissimular é, não uma triste condição, mas triunfo e exercício pleno do engenho

de criaturas análogas a um Deus intelectual”680. 

já impressos, no que for applicavel”. (Estatutos Da Universidade De Coimbra de 1772. Volume 2. Cursos
Juridicos Das Faculdades De Canones e De Leis. Livro II.Título V. CAP. III, 46-48, p. 450).

677 ACCETO, Torquato. Da Dissimulação Honesta, p. 18.
678 Idem, ibidem.
679 PÉCORA, Alcir. Apresentação. In, Torquato Acceto. Da Dissimulação Honesta, p. XV.
680 Idem, ibidem.
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As marcas da permanência católica não abandonarão Portugal e se espraiarão sob

seus vastos domínios coloniais. Havia, ao lado da legislação regalista que separava o poder

régio do poder eclesiástico, todo um complexo cultural católico de imensa força retórica e

simbólica que possuía regras canônicas que não podiam ser facilmente rompidas. A Igreja

católica havia se tornado uma imensa força política com pretensões de universalidade

jurídica com presença muito forte em Portugal e vinha sendo tolhida para que somente

pudesse movimentar sua jurisdição em causas em que houvesse pecado. Porém, à própria

Igreja cabia definir o que era ou não pecado.  O que se pode perceber é que a noção de

pecado era – e de certa forma ainda hoje é – essencialmente jurídica: aquele que pecava

atentava contra a lei de Deus. A Lei da Boa Razão não alterou este ponto. Ao contrário dos

países protestantes onde a ruptura com a Igreja foi clara e radical (Lutero mandou queimar

a  Summa angelica,  de 1492,  o manual  de confessores mais difundido então681 682),  no

modelo ibérico, a não ruptura com o poder eclesiástico implicou uma série de arranjos e

acordos  recíprocos  que  perdurarão  por  séculos.  A Igreja  mantinha  o  poder sobre  os

sacramentos,  indicando  não  só  quais  pecados  eram  mais  graves,  mas  também  quais

casamentos eram válidos, quais nascimentos eram 'legítimos' – os efeitos jurídicos destas

indicações  por  muito  tempo  permaneceram  'dentro'  da  estrutura  jurídica  estatal,  pois

haviam se naturalizado pelo decurso do tempo e pela força com que o imaginário católico

se  plasmara  na  mentalidade  jurídica  portuguesa  [e  brasileira,  dela  derivada].  Outro

exemplo da força jurídica muito tardia da Igreja em Portugal foram os efeitos da pena de

excomunhão,  que foi  muito  grande  enquanto  se exigiu  a  condição de católico  para  a

ocupação de cargos e exercício de funções públicas683.

Com  a  mudança  havida  no  padrão  de  moralidade  exigido ou  permitido  aos

príncipes, o controle moral se entranha na exigência da confissão e se oculta ainda nos

arcana imperi, segredos de estado, que não estavam ao alcance do povo. O príncipe

681 PRODI, Paolo. Opus cit. p. 90.
682 “A salus animarum [saúde da alma] se converteu no objetivo prioritário da sociedade medieval. Assim se

entende a elaboração do gênero jurídico nascido a partir do século XIII e desenvolvido até o século XVI:
a  Summa confessorum. As obras que o constituem são verdadeiros tratados iure civile e  iure canonico;
nelas se incluirão as principais figurae criminais configuradas pelos juristas em virtude da ratio vitanda
peccati e não perderão de vista que seu principal objetivo era servir de guia ao confessor no tribunal da
penitência”.  [Tradução  e  entre  chaves  nossas).  (In, FERRÍN,  Emma  Montanos.  Societas  Chistiana:
Crimen Paccatum? Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidade da Coruña, 10, 2006, p. 735.

683  A Constituição do Império previa; “Art. 5. A Religião Catholica Apostolica Romana continuará a ser a
Religião do Imperio. Todas as outras Religiões serão permitidas com seu culto domestico, ou particular
em casas para isso destinadas, sem fórma alguma exterior do Templo.”
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católico  tinha  sua  moralidade  –  ou  a  sua  'adequação da  percepção  de  moralidade

necessária  para  reinar'  –  balizada pelo discurso católico,  mas não estava acima dos

demais homens no que diz respeito a possibilidade de perdição da alma e de danação

eterna. 

Em suma, sob uma camada de mudanças, de ideias de progresso e rupturas com o

antigo,  havia toda uma cultura religiosa que não foi  tocada. A expulsão dos jesuítas

fazia antes parte de um projeto de tomada do poder que aliou setores importantes da

Igreja  aos  interesses  da  política  pombalina  do  que  uma  verdadeira  ruptura  com  o

passado.  Em  outras  palavras,  a  Igreja  e  sua  ideia  de  vigilância  moral  seguem

entranhadas  nas  estruturas  de  poder  supostamente  laicas  ou  laicizantes.  A força  de

noções como as de pecado, de presença do demônio e a crença na revelação – que

transporta  em  si,  silenciosamente,  a  ideia  de  direito  revelado  –  não  podem  ser

descartadas porque moldaram todo um imaginário jurídico de longa permanência.

Um exemplo desta mescla entre ideias de progresso e permanência do passado, no

plano jurídico, encontramos no Tratado de Direito Natural de Tomás Antonio Gonzaga.

Educado  já  em  Coimbra  após  a  expulsão  dos  jesuítas, porém  antes  da  reforma

estatutária de 1772 – lá se formou em Direito em 1768 – ele “recusa francamente os

autores  modernos”684.  Gonzaga,  no  Prólogo  de  sua  obra,  sinaliza  claramente  a

permanência da tradição escolástica:

Não lerás aqui os erros de Grócio, que dá a entender que os Cânones
dos  Concílios  podem  deixar  de  ser  retos;  que  estes  e  o  papado
pretendem  adulterar  as  primeiras  verdades.  Não  verás  chamar  aos
Padres do Concílio 'satélites do Pontífice',  como verás nas notas do
mesmo Grócio.  Não lerás que o matrimônio é dissolúvel  quanto ao
vínculo,  como  em Pufendórfio.  Não  lerás  que  as  leis  Divinas  não
obrigam a antes morrer do que quebrá-las no foro externo685.

Pode-se ler na abertura do Livro Primeiro que “ainda que não haja uma só causa,

de que não se deduza a existência de Deus, Epicuro, Espinosa e outros ímpios que se

compreendem  no  genérico  nome  de  «ateus»,  negaram  detestavelmente  esta

incontrovertível verdade”686.

Para António Paim, “Gonzaga não percebeu que a questão em causa não era a
684 PAIM, António.  As Luzes no Brasil. In, Pedro Calafate (Dir.). In,  Opus cit, vol. III. As Luzes, pp. 484-

485.
685 Idem, ibidem.
686 GONZAGA, Tomás Antônio. Tratado de Direito Natural. Livro Primeiro. Parte 1, Cap.1º, p. 18. 
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religião”687,  mas  sim  o  “que  se  ensinava  em  matéria  de  física”688 e  que  não  teria

enfrentado  “a  questão  legada  às  gerações  subsequentes:  partindo  da  aceitação  da

ciência moderna, até onde deve a razão estender seu poder sem o risco de recusa do

catolicismo?”689

Pensamos que a questão também pode ser equacionada de uma outra forma: no

que diz respeito ao plano jurídico, a questão religiosa não seria, então, a primeira que

se apresentava? Não teria Gonzaga percebido nitidamente isto? Se a física caminhava a

passos largos com o empirismo, o mesmo não se pode dizer do direito690. Para que a

«iluminação» jurídica ocorresse era necessário uma ruptura acentuada com a ideia de

direito revelado caracterizada aquela pela aplicação “do método do direito natural do

século XVIII”691 baseado na 

dedução exata e precisa de axiomas estabelecidos, exatamente como
na matemática. A abordagem era nitidamente inspirada pelo Discours
de  la  méthode  de  Descartes (1637),  pela  Philosophiae  naturalis
principia  mathematica de  Newton  (1687)  e  pela  Ethica  more
geometrico  demostrata de  Spinoza  (publicada  postumamente  em
1677). De acordo com as novas concepções, o homem e a sociedade
faziam  parte  de  um  universo  inteligível  governado  pelas leis  da
natureza692.

 
Esta ruptura não ocorreu em Portugal.

Quando se afirma que Pombal entendera com perfeição “que não era de fé (isto é,

687 PAIM, António. As Luzes no Brasil. Idem ibidem, p. 485.
688 “Ao contrário de Pombal e dos que ajudaram a empreender a reforma da Universidade, Gonzaga não

percebeu que a questão em causa não era a religião. A ciência moderna implicava o abandono do que se
ensinava em matéria de física e Pombal entendeu perfeitamente como se afirmou a propósito da obra de
Verney, que não era de fé (isto é de dogma religioso) a existência de formas substanciais e acidentais.
Contentou-se, é certo, em promover o abandono de Aristóteles sem criticá-lo. Mas abriu o caminho à
superação da Escolástica no tocante à filosofia. Se o empirismo mitigado não deu conta do recado esta é
uma constatação  a  posteriori  e  a  experiência  subsequente  iria  demonstrar  que  passara  o  tempo das
filosofias concebidas para a eternidade.” (PAIM, António. As Luzes no Brasil. Idem ibidem, p. 485).

689 “Tendo dedicado o livro a Pombal e pretendendo que o próprio assumisse a paternidade da obra [«a quem
poderia buscar por patrono dela (da obra) senão ou ao Rei, em cujas mãos depositou Deus o cuidado deles
(«os meus nacionais», a que está dirigida), ou àquele varão sábio, prudente e justo, a quem fiou o mesmo
Rei  uma  grande  parte  de  sua  direção?»],  Gonzaga  não enfrentou  a  questão  legada  às  gerações
subsequentes: partindo da aceitação da ciência moderna, até onde deve a razão estender seu poder sem o
risco de recusa do catolicismo?”(PAIM, António. As Luzes no Brasil. Idem ibidem, p. 485).

690 (...omi nossa) “ao contrário da ciência empírica, [o Direito] atém-se ao método dedutivo do século XVIII
e afasta-se da verificação. A verificação a que se propõe não pode ser outra senão constatar quais as leis
promulgadas e em vigor, uma verificação documental” [entre chaves nosso]. (LOPES, José Reinaldo de
Lima. O Direito na História, pp. 224-225).

691 CAENEGEM, R. C. van. Opus cit., p. 130.
692 Idem, ibidem, p. 130.
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dogma  religioso)  a  existência  de  formas  substanciais e  acidentais”693,  não  se  pode

afirmar  que  este  entendimento  tem  uma  correspondência  direta  com  a  questão  do

direito  em  Portugal  [e  no  Brasil].  Em outras  palavras,  o  que  vale  para  as  demais

ciências parece não valer de forma tão direta para o direito. Vejamos que apesar do

esforço em se construir a certeza de que a questão das substâncias e acidentes não é

uma questão religiosa, isto não a faz deixar de ser uma questão ao menos reivindicada

pela fé e nem deixar de ser uma questão cara à dogmática cristã694,  por se imiscuir

inexoravelmente na questão da transubstanciação do pão e do vinho. Por se tratar de

um  dogma  que  se  faz  defender  pela  força  de  um  juramento,  aproxima-se

inevitavelmente do mundo jurídico. 

Não  se  pode  perder  de  vista  que  “em  nenhum  outro  país  europeu  a  Contra-

Reforma havia sido implantada de maneira tão cabal e com tanta firmeza”695 e que a

aceitação  plena  da  ciência  moderna  e  suas  áreas  atritivas  com questões  ligadas  ao

fideísmo católico – os limites da razão – parece ter tido sucesso apenas relativo num

mundo jurídico ainda fortemente ligado à ideia profundamente enraizada da existência

de  um  «Deus  legislador».  Não  é  com  outro  espírito  que  aparece  a  refutação  do

pensamento  de  Grócio  exposto  no  seu  De  jure  belli  ac  pacis,  de  1625,  feita  por

Heinécio,  este  último  seguido  por  Gonzaga696.  Enquanto  para  o  primeiro  o  direito

natural existiria mesmo se Deus não existisse, para o segundo não haveria lei natural se

não existisse Deus. Resta notar que este dois manuais, o de Grócio e o de Heinécio,

foram  adotados  em  Coimbra  reformada,  dentro  de  uma  permanência  que  faz

inevitavelmente relembrar do estilo arquitetônico anteriormente mencionado: coroando

as retas e lisas pilastras da razão monumental lá estão as curvas, reentrâncias e sombras

fugidias do persistente barroco, escolástico em sua essência697.  Portugal representa o

ápice do poder dos jesuítas sobre a educação da elite698 e vale mencionar o que teria

693 PAIM, António. As Luzes no Brasil. Opus cit., p. 485.
694 COXITO, Amândio. Introdução. In, Luís António Verney. Metafísica, pp. 14-15. Coimbra: Imprensa da

Universidade de Coimbra, 2008.
A questão da substância e acidente envolve-se na questão da transubstanciação do pão e do vinho durante
a  eucaristia,  objeto  de  tese  escolástica  formulada  no  século  XIII.  É  uma  noção  filosófico-religiosa
extremamente relevante. (ver ZILLES, Urbano. Os Sacramentos da Igreja Católica, pp. 262-263).

695 MAXWELL, Kenneth. Opus cit., p. 98.
696 PAIM, António. As Luzes no Brasil. In, Opus cit., p. 486.
697 Acerca desta arquitetura ver BURY, John. Arquitetura e Arte no Brasil Colonial, p. 222.
698 MAXWELL, Kenneth. Opus cit., p. 99.



O Espelho e a Espada O Controle Ético Moral de Quem Administra o Estado p     Ð   -       Ð . 170

registrado Ribeiro Sanches (1699-1783)699: “poderá essa lei extinguir das mentes das

pessoas ideias e pensamentos que foram adquiridos em seus primeiros anos de vida?”700

Ele se referia à proibição legal de discriminação dos judeus, mas pensamos que esta é

uma questão  válida  para  toda a  legislação  pombalina e  que segue  ainda por  longo

tempo.

Voltemos brevemente a Gonzaga. Em relação aos poderes do príncipe, que chama

de  «sumo  imperante»,  ele  discorre:  “Sim,  ele  pode  fazer  todas  as  leis  que  julgar

convenientes, contando que não se oponham nem às leis naturais nem às divinas”701. E,

sobre  a  natureza  humana,  sintetiza:  “o  homem  é  um  animal  inclinado  ao  mal,

sumamente  feroz  e  soberbo”702 que  deve  ser  contido  pelas  leis  e  pela  força.  Uma

questão que aparece é que destes seres decaídos, segundo o pensamento Escolástico,

surge, via de regra, a aclamação do rei (no caso português) para o exercício do poder, o

que resulta em um poder inferior ao poder eclesiástico, este sim recebido de Deus por

via reta. Para os teóricos da Companhia de Jesus:

1)  São  os  homens  que  decidem  voluntariamente  constituir  uma
sociedade  política;  2)  nesta  instituição  da  comunidade  intervém  a
necessidade natural, e a decisão voluntária e livre, pois que o homem
não  deixa  de  agir  livremente  quando  age  de  acordo  com  a  sua
natureza; 3) o homem não é lobo do homem, como queria Hobbes, e
não  decide  constituir  a  sociedade  porque  tenha  medo de  seu
semelhante, como sustentou Pufendorf, mas sim para respeitar a sua
natureza  social  e  racional;  4)  o  poder  pode  ser  transmitido
directamente por Deus ao soberano, mas tratar-se-á neste caso, de um
acontecimento extraordinário703

A questão  se tornara  sensível  especialmente  na parte em que tocava ao modo

como o soberano adquiria o poder – que se liga inevitavelmente ao modo como pode

perdê-lo.  Colocavam-se três  possibilidades:  ele  o  recebe  diretamente  de Deus  ou  o

recebe  indiretamente,  através  da  comunidade  ou,  ainda,  do  Papa704.  A  doutrina

defendida em Coimbra sob os jesuítas trazia explícita a possibilidade de resistência a

leis injustas e ao tirano, sendo viável mesmo a hipótese – horror de todos os monarcas

699 Autor de “Cartas sobre a Educação da Mocidade” (1759). 
700 SARAIVA, António José. Inquisição e Cristãos-Novos, p. 317. Apud, Citado por Kenneth Maxwell, Opus

cit., p. 116.
701 GONZAGA, Tomás Antônio. Opus cit, cap. 9º, 1, p. 113.
702 Idem, ibidem, cap. 9º, 3, p. 114.
703 CALAFATE, Pedro. A Filosofia Política. In, História do Pensamento. In, Opus cit, vol. III.As Luzes, p.

47.
704 Idem, ibidem, p. 46.
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absolutos – de tiranicídio ou da “tese do direito dos papas destituírem o tirano”705. 

Enquanto isto, a política de Pombal “atacava abertamente a tradição jurídica que,

sobretudo  com  a  lex regia  de  Ulpiano,  sustentava  a  teoria  da  soberania  inicial  do

povo”706 substituindo-a pela noção de que “perante Deus, e no que se refere a origem

do poder,  reis  e  papas  estão  no  mesmo plano”707,  o  que  fazia  a  pessoa  do  rei  ser

sagrada, inviolável, reverenciada e venerada. 

De há muito se sabe que “os jesuítas não estavam alheios às novas ideias que

circulavam  no  restante  da  Europa  e  que  se  optaram  pela  escolástica  era  por

considerarem-na  um  sistema  perfeito  e  não  por  desconhecimento  de  outras

filosofias”708, ocorre que parte das crenças que eles próprios incutiram nos povos foi

usada contra eles. Uma delas é a crença na possibilidade de intervenção demoníaca, da

qual também partilhavam os «padres pombalinos», sendo os ilustrados portugueses dos

setecentos, em geral católicos, muito apegados à ideia do sobrenatural.

A  noção  de  que  a  razão  e  a  inteligência  devem  ser  sempre  vistas  com

desconfiança está ligada à crença ou a estesia de que 

o  Diabo  era  uma  substância  espiritual  e  inteligente que  não  havia
perdido,  em  sua  queda,  a  mínima  parte  de  sua  virtude natural
cognoscitiva...  (Summa  Theologica,  q.  64,  a;  I).  Disso  resulta  que
«não havendo diminuído na mínima parte  sua grande inteligência,
conhece a fundo a origem das causas naturais...e está em condições
de fazer muitas coisas superiores ao engenho humano. Seu poder é
tão grande que não há na Terra nenhuma força com que possa ser
comparado» (De potentia, q. 63)709. [reticências no original]

Assim, toda uma «demonização dos discordantes» foi posta em marcha, a força da

crença nos demônios aparece de forma incisiva como contra-discurso nos manifestos

pombalinos. Neste caso, os jesuítas foram acusados de comporem um exército cujas

armas  «saíram  do  arsenal  do  inferno»,  seriam  eles  «perturbadores  de  tronos»,

«amotinadores dos povos», «sacrílegos», partícipes em «crimes de lesa-majestade e de

regicídio»710. O uso da demonização para combater os inimigos vai ser bem tardio em

705 Idem, ibidem, p. 50.
706 CALAFATE, Pedro. A Filosofia Política. In, Opus cit, vol. III. As Luzes, p. 51.
707 Idem, ibidem, p. 50.
708 RIBEIRO, Márcia Moisés. Exorcistas e Demônios, p. 25.
709 NOGUEIRA, Carlos Roberto Figueiredo. O Diabo no Imaginário Cristão, p. 54.
710 Compêndio Histórico do Estado da Universidade de Coimbra (1771). Citado por CALAFATE, Pedro. A

Filosofia Política. In, História do Pensamento Filosófico Português. Vol. III, p. 45.
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Portugal e compõe mais um de seus paradoxos o “fato de este país ter cultivado uma

tradição mágica e demonológica menos intensa do que outros Estados da Europa do

norte, e ao mesmo tempo ter convivido com ela até uma época bem avançada do século

XVIII” 711.

No  que  diz  respeito  à  filosofia  moral  pombalina,  a  composição  eclética

determinava  que  sempre  que  as  conclusões  das  demonstrações  racionais  não  se

harmonizassem com o conteúdo da revelação, deveriam “ser consideradas como erro

proveniente de «princípio mal tomado»”712.

Os soberanos portugueses não estavam livres dos padrões culturais nos quais se

achavam inseridos.  No tocante a questão da «razão de Estado católica», desde 1532

havia em Portugal a “Mesa de Consciência”, que

órgão  sui generis português, pode não ter sido inspirada por Botero,
mas  é  homóloga  de  uma  instituição  por  ele  preconizada.  Antes,
havíamos  apontado  a  importância  das  sumas  de  confessores  por
conterem  regras  de  disciplina  confessional  respeitantes  aos
governantes. A importância destas, em articulação e conjugação com o
tribunal religioso-moral, abrange, assim, não só os aspectos de direito
canônico, mas inclusive a esfera do agir político713.

No plano dos espelhos de príncipe, mais do que a tardia permanência714 do ideário

do príncipe perfeito de Solórzano, a 'leitura de uma ausência' merece ser notada: apesar

de todas as reformas do século XVIII português, o Príncipe de Maquiavel seguiu sem

ser publicado.

7 – Do espelho romântico à razão positivista

Em Portugal o século XIX talvez somente tenha se iniciado em alguma data após o

ano  de  1821.  A 23  de  março  daquele  ano,  com missa  solene  e  de  forma pacífica  e

sacramental, encerrou-se canonicamente a Inquisição em Portugal, uma semana antes do

711 RIBEIRO, Márcia Moisés. Opus cit., p. 7.
712 CALAFATE, Pedro. A Religião Natural no Século XVIII em Portugal e o Seu Contexto Apologético. In,

Pedro Calafate (Dir.). Opus cit, vol. III. As Luzes, p. 427.
713 ALBUQUERQUE, Martim de. Maquiavel e Portugal, p. 85.
714 PRIETO,  Maria  Helena de Teves Costa Ureña.  A Sobrevivência Tardia  de Um Gênero Literário  ao

Serviço de uma Doutrina. In,  Francisco António de Novaes Campos (Séc. XVII). Príncipe Perfeito -
Emblemas de João de Solórzano, p. 127. 
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Decreto de 5 de abril que a encerrou «legalmente». Na sequência, houve a “abertura das

portas dos palácios do tribunal e sua profanação pelo público (autorizado a percorrer os

cárceres e as câmaras secretas)”715.  Como o projeto de encerramento das atividades do

tribunal  do  Santo  Ofício  previa  a  concessão  de  pensões  de  reforma  para  seus

funcionários716, teve que ser tratado com urgência devido a denúncias de que a Inquisição

vinha contratando novos servidores apenas para que usufruíssem do benefício717.

O século XIX europeu será o século das grandes codificações, mas também do

utilitarismo, do romantismo e do marxismo, da decepção com o mundo e do impulso em

buscar uma vida melhor em outro tempo ou lugar718. O que já disse acerca do romantismo

literário, serve também para as ‘letras jurídicas’ e marca acentuadamente as duas grandes

tradições do direito ocidental: um lado representado pela nação inglesa como a mais ilustre

dentre as germânicas719 e o outro pela França como a nação mais culta dentre as latinas720, a

diferença entre ambas “não deriva somente de causas acidentais, mas também de fontes

primitivas da imaginação e do pensamento”721. Se uma é mais apegada à personificação da

natureza, com suas ninfas e florestas repletas de hamadríades, onde o homem se coloca no

mundo com o olhar voltado para fora, como que frente ao acaso e a sorte; a outra é envolta

pelo exercício cristão do exame da consciência e do constante olhar sobre si mesma722: “em

uma,  é  a  sorte  que  reina;  na  outra  é  a  Providência;  a  sorte  em  nada  considera  os

sentimentos  dos  homens,  a  Providência  não  julga  as  ações  senão  segundo  os

sentimentos”723. O direito de uma é marcadamente casuístico, construído mais ao sabor das

decisões  dos  casos  que  se  apresentam aos  julgadores;  o  direito  da  outra  tende  a  ser

codificado  a  partir  de  modelos  antigos  e  da  busca  de  uma  perfeição universalizante

observada através do céu da razão.

O romantismo, quando surge no final do século XVIII na Alemanha, valoriza “a

715  BETHENCOURT, Francisco. História das Inquisições, pp. 388-389.
716 Decreto  de  5  de abril  de  1821 -  “Art.  5º  –  Por  outro  decreto,  e  depois  de tomadas as necessárias

informações, serão designados os ordenados, que ficarão percebendo os Empregados, que servirão no dito
Tribunal, e Inquisição” [Tribunal da Inquisição]. In, Legislação de 1821, p. 26.

717 BETHENCOURT, Francisco. Opus cit., p. 389.
718 “O romantismo, que cultivou a melancolia da morte e o passeio no túmulo cercado de uma natureza

apaziguada, com frequência imaginou o além como um lugar de reencontro com a «eterna bem amada».
O Werther de Goethe encoraja-se ao suicídio pensando que sua morte lhe permitirá uma eternidade de
amor com Carlota, liberta do marido”. (DELUMEAU, Jean. O Que Sobrou do Paraíso?, p. 497).

719 LAGARDE, André. MICHARD, Laurent. XIXe Siècle, p. 17.
720 Idem, ibidem.
721 Idem, ibidem.
722 Idem, ibidem, p. 18.
723 Idem, ibidem.
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tradição, a raça, a nacionalidade e o subjetivismo dos sentimentos e da consciência em

detrimento do objetivismo, do predomínio da forma e  da valorização dos modelos da

antiguidade”724, típicos do iluminismo. O «romantismo jurídico», em suas origens alemãs,

inicialmente rejeita a ideia de um direito imutável, seja ele natural ou positivo. O que o

move é a concepção de que o direito  constrói-se historicamente, mas não por  antigos

modelos ideais da antiguidade clássica, e sim a partir da realidade social histórica e do

espírito do povo [volksgeist].

O que havia de notável no romantismo alemão era o ataque à Ilustração e
ao racionalismo,  desfechado  não somente  pela  filosofia,  mas  também
pelas  disciplinas  científicas  e  pelas  artes;  entre  os  representantes  do
romantismo, a influência de um poeta era tão mais forte quanto mais ele
fosse também pensador, a ponto de entre Novalis e Schlegel, de um lado,
e Savigny e Jacob Grim, de outro, não existir  absolutamente qualquer
fronteira725.

  
Porém, na busca de um passado fundador e gerador das normas, parte importante

dos juristas alemães que se ocuparam desta tarefa,  dentre eles Savigny,  vai  ceder  aos

encantos do direito romano. Neste cenário, o romantismo jurídico que surge na Alemanha

será paradigmático, pois se no começo buscou se apoiar na força de um direito ancestral

nascido do povo, grande parte dele acabou por se findar no pandectismo, profundamente

romanista, que é a forma final predominante assumida por aquela busca histórica.

Portugal,  que no  século  XVIII  buscara seguir  os  passos  da metodologia  e  dos

avanços havidos no ensino jurídico europeu especialmente na Alemanha726, de inspiração

protestante, na prática não tinha como se desvencilhar de seu passado eclesiástico católico

e  contra-reformista.  Então,  como  lidar  com  o  romantismo  que,  afinal,  “atuava

corretivamente sobre os desdobramentos indesejáveis da Ilustração ao revalorizar a poesia

e a imaginação”727 se mal  tinha ingressado nas Luzes728? No plano jurídico-político,  o
724 COELHO, Luiz Fernando Coelho. Aulas de Introdução ao Direito, p. 251. 
725 LEPENIES, Wolf. As Três Culturas, p. 249.
726 “É pois o Caminho Compendiário o que deve adoptar-se para o uso das lições, fazendo-se estas pelos

ditos Compêndios Sintéticos. (... omiss noss) 
Assim se entende também geralmente nas universidades da Alemanha, onde são tão seguidas as lições da
Jurisprudência por Compêndios, como se dá bem a conhecer pelo grande número deles,
com  que  aquela  sábia  Nação  tem  inundado  a  República Literária,  sendo  quase  todos  ditados  ou
compostos para uso das Escolas e não havendo no tempo presente mais disputa que sobre o Método com
que eles devem ser ordenados” (... omiss noss). (POMBAL, Marques de. Junta de Providência Literária.
Compêndio Histórico da Universidade de Coimbra, p. 301).

727 LEPENIES, Wolf. Opus cit., p. 249.
728 Em  1838,  pela  Constituição  resultante  da  Revolução  de  Setembro  de  1836,  correntes  doutrinárias

românticas são perceptíveis em Portugal. Nos lembra Hespanha que “apesar de suas origens radicais, a
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século XIX português, pelos fluxos e refluxos ideológicos reformistas e conservadores,

será  aflitivo  e  conturbado.  Nada  menos  que  três  Cartas  constitucionais  –  uma  delas

outorgada, revogada e restaurada – e nove reinados “curtos e atribulados”729.

O século das Luzes europeu, que havia se findado com a contestação violenta do

absolutismo monárquico, não se dera muito bem em terras lusitanas e o século XIX, que

nascia já convivendo com a ideia de que os governantes devem, também eles, obedecer a

leis e jurar constituições, havia sido recebido com surpresas que incluíram uma invasão

estrangeira com a fuga do rei e de grande parte da nobreza para o Brasil  e, no plano

jurídico, pela espera da reforma determinada por Dona Maria I que, pelo decreto de 31 de

março de 1778, havia decidido “criar uma Junta de ministros para «examinar a inúmera,

dispersa e extravagante legislação que até hoje se tem observado,  mas também a que

compõe o corpo das Ordenações do Reino»”730. “Embora o trabalho da comissão se tenha

revelado infrutífero, como é timbre da tradição nacional”731, a parte que diz respeito ao que

então se entendia por  «direito  público» foi  entregue e realizada tempestivamente pelo

notório Paschoal José de Mello Freire (1738-1798) e teve como censor António Ribeiro

dos Santos732 (1745-1818), ambos deputados do Santo Ofício e professores em Coimbra, o

primeiro formado em leis e o segundo formado em cânones733.

O projeto de Código de Direito Público de Melo Freire, bem como a crítica a ele

produzida,  trazem  em  si  plasmados  importantes  pontos  de  inflexão  onde podem  ser

percebidas algumas das vigas ideológicas que ainda sustentavam o pensamento jurídico e

político  em  Coimbra  reformada.  No  Título  III,  por  exemplo,  «Dos  Juízos  e  Penas»,

aceitava-se a existência de uma «jurisdição meramente eclesiástica» e se previa que esta

era “de uma ordem toda sobrenatural e divina, e independente na sua essência do supremo

Constituição não consubstancia as soluções propostas pelo partido  «nacional» (ou «patriótico»), antes
representando um compromisso, mais favorável até às correntes românticas moderadas, historicistas e
«doutrinárias» que, passados os anos imediatos à revolução de Setembro, já dominavam a cena político-
parlamentar”. Esta Constituição vigoraria por apenas três anos, tendo sido restaurada a anterior, de 1822.
(HESPANHA, António Manuel. O Constitucionalismo Monárquico Português. Breve Síntese. In, História
Constitucional, p. 508) 

729 MESQUITA, António Pedro. O Pensamento Político Português no Século XIX, p. 13. 
730 HESPANHA, António Manuel. O Constitucionalismo Monárquico Português. Breve Síntese. In, História

Constitucional, n. 13, 2012, p. 478.
731 MESQUITA, António Pedro. Opus cit., p. 27.   
732 HESPANHA, António Manuel. O Constitucionalismo Monárquico Português. Breve Síntese, p. 478.
733 NEDER, Gizlene. A Recepção do Constitucionalismo Moderno em Portugal e a Escrita da História do

Direito. In, Passagens. Revista Internacional de História Política e Cultura Jurídica, Vol. 4, nº 3, pp. 514-
515.
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poder dos príncipes, a qual eles mesmos estão sujeitos por felicidade sua”734. O trabalho de

Melo Freire foi submetido à crítica de Ribeiro Santos – de extensão considerável e bem ao

estilo das «minúcias» tão criticado pelos reformadores pombalinos –, que faz evidenciar

algumas «verdades evidentes», ou seja, fatos que não precisavam ser escritos devido a sua

extrema publicidade e aceitação. Vejamos que censura Ribeiro Santos afirmando que Mello

Freire não deveria, ao se referir à «jurisdição meramente eclesiástica», ter informado que

ela era «independente na sua essência» do supremo poder dos príncipes, pois “isto é uma

verdade conhecida de todo o mundo christão, que não é necessário propor neste Código”735

e, ademais, “porque ela [a jurisdição eclesiástica] era fundada sobre um poder superior ao

poder dos Príncipes; tinha assento sobre o espírito e a consciência do homem, que não

admite império e coação”736 e que seria melhor suprimir do texto a expressão «na sua

essência», dizendo, simplesmente “é independente do poder dos príncipes”737. Do mesmo

modo,  prossegue  o  Censor  da  Junta  de  Revisão,  “parece  desnecessário dizer  que  os

príncipes estão sujeito a jurisdição da Igreja «por felicidade sua»”, já que “é sabido, que

todos os fieis indistinctamente estão sujeitos à Igreja Christã e a sua jurisdicção divina por

felicidade sua; e que o Principe, a este respeito é como qualquer delles”738 e que isto não é

“cousa singular ou duvidosa”739. Resta anotar que a estratégia de 'não dizer' traz em si

muito da prática do segredo. Aquilo que não se diz, que não se escreve, se torna muito

mais  facilmente sagrado. Se fingir  ser o que não se é revelava-se uma prática nociva

(ligada  à  simulação  maquiavélica),  o  silenciar  sobre  aquilo  que  se  é  revelava  uma

sabedoria plenamente aceita, como já se viu, pelo catolicismo. Ademais, a Inquisição usava

e abusava dos 'secretos' como forma de sacralização de seus procedimentos740. 

A concepção de que certas expressões contidas no Projeto de Mello Freire deveriam

ser suprimidas devido a certeza de que havia verdades tão óbvias e conhecidas de todos

734 FREIRE, Paschoal José de Mello.  «Título III.  Parágrafo 9º». In,  Projecto para um Novo Código de
Direito Público. 

735 SANTOS, Antonio Ribeiro dos.  Notas ao Título III.  Dos Juízos e Penas do Novo Código de Direito
Público de Portugal do Dr. Paschoal José de Mello Freire, p. 58.

736 Idem, ibidem.
737 Idem, ibidem, p. 59.
738 SANTOS, Antonio Ribeiro dos. Opus cit., p. 60.
739 Idem, ibidem.
740 “Duas técnicas foram usadas para tornar «santa» a Inquisição e «santo» o seu ofício: o segredo de seus

procedimentos e a postulação do parentesco entre Deus e os inquisidores. O segredo criava o mito da
instituição onipresente,  onisciente e onipotente,  que inspirava o terror.  O  Repertorium Inquisitorium,
publicado em Valência em 1494, estipulava: «Quanto mais secretas são as matérias que (os processos
inquisitoriais)  tratam mais  são  tidas  por  sagradas  e  estimadas  pelos  que  não  têm notícias  delas».
(NAZARIO, Luiz. Autos-de-Fé como Espetáculos de Massa, p. 97)
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que a lei não necessitava contê-las, traz à tona uma outra questão que aparece sempre que

se  tenta  reconstruir  um  imaginário  jurídico  antigo:  é  que  muitas  destas  «verdades

conhecidas de todos»,  com a passagem do tempo ou com o deslocamento,  podem até

deixar de ser óbvias, mas muitas delas não deixam de permanecer entranhadas no sistema,

até mesmo por se encontrarem «desmaterializadas».   

A ideia de que os príncipes seguiam sujeitos à jurisdição da Igreja em matéria de

consciência, tinha uma dupla face: a Igreja pretendia seguir no controle absoluto não só

dos sacramentos, mas dos pecados e das penas eclesiásticas e o Estado, por sua vez, via na

Igreja uma certa garantia contra a tirania, uma certa mitigação do absolutismo pelas forças

de uma ideologia calçada confortavelmente no tomismo, que em suas linhas extremas

considerava até mesmo a hipótese de tiranicídio. Aí sobrevivia o desejo de controle da

moralidade dos soberanos, que não podiam se afastar do modelo cristão. A percepção deste

controle e de sua força cogente vai se tornando opaca com o passar dos anos, mas ele

permanece no subsolo fundante do direito do rei a reinar. O século XIX português será

percebido como conturbado – e sem dúvida ele o é em muitos pontos – mas há uma

estrutura perene que,  por  mais  que se agitem as superfícies,  faz  permanecer as linhas

mestras. Uma destas é o confessionalismo católico; uma outra é a rejeição ao realismo

político  maquiavélico  pela  via  da  dissimulação  honesta,  que  mantém a  realeza  mais

facilmente ligada a uma certa imagem do sagrado.

Na Constituição portuguesa de 1822 que foi  feita,  segundo seu preâmbulo,  «Em

Nome  da  Santíssima  e  Indivisível  Trindade»,  aparece  incluído,  no art.  19,  entre  os

principais deveres do português e em primeiro lugar, a obrigação de «venerar a Religião».

No art. 8, após proteger a liberdade da imprensa, a regra previa que se houvesse abuso no

que toca a «liberdade em matérias religiosas, fica salva aos Bispos a censura dos escritos

publicados sobre dogma e moral, e o Governo auxiliará os mesmos Bispos, para serem

punidos os culpados»741, uma permanência da fórmula utilizada pelos Tribunais do Santo

Ofício 'relaxo ao braço secular', ou seja, permanência da mentalidade segundo a qual a

Igreja  não executava suas  penas,  mas sim o  poder  laico  a  seu mando742.  Ademais,  a
741 Art. 8 - As Cortes nomearão um Tribunal Especial, para proteger a liberdade da imprensa, e coibir os

delitos resultantes do seu abuso, conforme a disposição dos art. 177 e 189
Quanto porém ao abuso, que se pode fazer desta liberdade em matérias religiosas, fica salva aos Bispos a
censura dos escritos publicados sobre dogma e moral, e o Governo auxiliará os mesmos Bispos, para
serem punidos os culpados. (Constituição Portuguesa de 1822).

742 “Na  fórmula-padrão,  quando  o  Santo  Ofício  considerava  o  réu  impenitente  ou  negativo,  fito  ou
dissimulado, revogante, dogmatista e incorrigível, «era relaxado à justiça secular», à qual rogava que se
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sacralidade dos atos de assunção do poder é visível nos gestos e cerimônias de juramento,

como,  por  exemplo,  aparece no Art.  78  a  determinação para  que os Deputados,  após

elegerem um Presidente e um Vice-presidente, «se dirigissem todos à igreja para assistir a

uma Missa solene do Espírito Santo». No fim da cerimônia, cabia ao padre deferir «o

juramento seguinte ao Presidente, que pondo a mão direita no livro dos santos Evangelhos

dirá: Juro manter a Religião Católica Apostólica Romana», sendo que todos deviam em

seguida aderir ao juramento743. 

Na Constituição portuguesa de 1822, pelo art. 25, a religião de estado é a Católica744

e no art. 24 está prevista a possibilidade de suspensão do exercício dos direitos políticos

por incapacidade física ou moral745; a Constituição lusa de 1826, no art. 6º, determinava

que a Religião Católica Apostólica Romana continuasse a ser a Religião do Reino746 e no

art. 9º trazia a mesma prescrição quanto à suspensão dos direitos políticos por incapacidade

moral747.  De modo idêntico, a breve Constituição de 1838 rezava em seu art.  3º que a

“Religião do Estado é a Católica Apostólica Romana” e, no seu artigo 8º, que se podia

suspender o «o exercício dos direitos políticos por incapacidade física ou moral748».

Nas três constituições portuguesas do século XIX a questão da confessionalidade

católica aparece ainda em diversos outros artigos749, mas é a possibilidade de suspensão

houvesse com o réu  «benigna e piedosamente» e não procedesse à «pena de morte,  nem efusão de
sangue». Em teoria, a cúria secular deveria analisar o processo. Na prática, nenhum desembargador tinha
acesso aos autos, depositado nos cofres secretos do tribunal de fé, de sorte que «relaxar ao braço secular»
significava entregar o condenado a um oficial da justiça real para conduzi-lo ao cadafalso. Todos sabiam
disso: o rei, os inquisidores, os condenados, a multidão presente à cerimônia. Tratava-se de um ritual
barroco que terminava na fogueira”. (VAINFAS, Ronaldo. Intolerância em Perspectiva. In, REVISTA
USP nº72, pp. 194-195.)

743 Art. 78 - No dia vinte de Novembro a mesma Junta elegerá de entre os Deputados por escrutínio secreto à
pluralidade absoluta de votos, para servirem no primeiro mês, um Presidente e um Vice-presidente, e à
pluralidade relativa quatro Secretários. Imediatamente irão todos à igreja catedral assistir a uma Missa
solene do Espírito Santo; e no fim dela o celebrante deferirá o juramento seguinte ao Presidente, que
pondo a mão direita no livro dos santos Evangelhos dirá: Juro manter a Religião Católica Apostólica
Romana; guardar e fazer guardar a Constituição política da Monarquia Portuguesa, que decretaram as
Cortes extraordinárias  e constituintes do ano de 1821;  e  cumprir  bem e fielmente  as obrigações de
Deputado em Cortes, na conformidade da mesma Constituição. O mesmo juramento prestará o Vice-
presidente e Deputados, pondo a mão no livro dos Evangelhos e dizendo somente: Assim o juro.

744 Art.  25 -  A Religião da Nação Portuguesa é a Católica Apostólica Romana. Permite-se contudo aos
estrangeiros o exercício particular dos seus respectivos culto

745 Art. 24 - O exercício dos direitos políticos se suspende: 
I. Por incapacidade física ou moral.

746 Art. 6º - A Religião Católica Apostólica Romana continuará a ser a Religião do Reino. Todas as outras
Religiões serão permitidas aos Estrangeiros com seu culto doméstico, ou particular, em casas para isso
destinadas, sem forma alguma exterior de Templo.

747 Art. 9º - Suspende-se o exercício dos Direitos Políticos: § 1º Por incapacidade física ou moral.
748 Art. 8º - Suspenda-se o exercício dos direitos políticos: 1.º Por incapacidade física ou moral.
749 (1822) Art. 126 - O Rei antes de ser aclamado prestará perante as Cortes nas mãos do Presidente delas o
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dos direitos políticos do próprio rei por incapacidade moral que nos chama atenção – o que

pode  ser  visto  até  mesmo  como  uma  atenuação,  ou  uma  exceção,  ao princípio  da

inviolabilidade  e  irresponsabilidade  de  sua  pessoa.  Vejamos  que  as  constituições

portuguesas de 1822, 1826 e 1838 preveem expressamente, em seus artigos 150, 96º e

103º, respectivamente, a possibilidade de afastamento do rei por incapacidade moral:

[1822] Art. 150 - A disposição dos dois artigos antecedentes se estenderá
ao caso, em que o Rei por alguma causa física ou moral se impossibilite
para  governar;  devendo  logo  a  Deputação  permanente  coligir  as
necessárias  informações  sobre  essa  impossibilidade,  e  declarar
provisoriamente que ela existe.

[1826] Art.  96º -  Se o Rei  por causa física, ou moral,  evidentemente
reconhecida pela pluralidade de cada uma das Câmaras das Cortes, se
impossibilitar  para governar, em seu lugar governará como Regente o
Príncipe Real, se for maior de dezoito anos.

[1838]  Art.  103º  -  Quando o Rei,  por  alguma causa física  ou  moral
reconhecida pelas Cortes,  se impossibilitar  para  governar,  a  Regência
será deferida ao imediato sucessor, se já tiver completado dezoito anos.

Anote-se que a Constituição brasileira de 1824 traz igual dispositivo:

[Brasil,  1824] Art.  126. Se o Imperador por causa physica, ou moral,

seguinte juramento: Juro manter a Religião Católica Apostólica Romana (...omiss nossa). 
(1822) Art. 135 - O herdeiro presuntivo da Coroa será reconhecido como tal nas primeiras Cortes, que se
reunirem depois do seu nascimento. Em completando catorze anos de idade, prestará em Cortes nas mãos
do Presidente juramento de manter a Religião Católica Apostólica Romana (... omiss nossa).
(1822) Art. 166 – [Os Conselheiros de Estado] Antes de tomarem posse darão nas mãos do Rei juramento
de manter a Religião Católica Apostólica Romana; observar a Constituição e as leis; ser fiéis ao Rei; e
aconselhá-lo segundo suas consciências, atendendo somente ao bem da Nação. [entre chaves nosso]
(1822) Art. 237 - Em todos os lugares do reino, onde convier, haverá escolas suficientemente dotadas, em
que se ensine a mocidade Portuguesa de ambos os sexos a ler, escrever, e contar, e o catecismo das
obrigações religiosas e civis.
(1826) Art. 76º - O Rei, antes de ser aclamado, prestará na mão do Presidente da Câmara dos Pares,
reunidas ambas as Câmaras, o seguinte Juramento - Juro Manter a Religião Católica, Apostólica Romana
(... omiss nossa).
(1826)  Art.  79º  -  O Herdeiro  presuntivo,  completando catorze anos de idade, prestará nas mãos do
Presidente da Câmara dos Pares, reunidas ambas as Câmaras, o seguinte Juramento - Juro manter a
Religião  Católica,  Apostólica  Romana  (...omiss  nossa).,  observar  a  Constituição  Política  da  Nação
Portuguesa, e ser obediente às Leis e ao Rei.
(1826) Art. 109º - Os Conselheiros de Estado, antes de tomarem posse, prestarão Juramento nas mãos do
Rei de manter a Religião Católica, Apostólica Romana (... omiss nossa).
(1838)  Art.  87º  -  O Rei,  antes  de ser  proclamado,  prestará nas mãos do Presidente da Câmara dos
Senadores,  reunidas  ambas  as  Câmaras,  o  seguinte  juramento:  “Juro  manter  a  Religião  Católica
Apostólica Romana” (... omiss nossa).
(1838)  Art.  89º  -  O Herdeiro  presuntivo,  completando dezoito  anos de idade,  prestará nas mãos do
Presidente da Câmara dos Senadores, reunidas ambas as Câmaras, o seguinte juramento: “Juro manter a
Religião Católica, Apostólica Romana (... omiss nossa).
www.fd.unl.pt/Anexos/Investigacao/1058.pdf
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evidentemente reconhecida pela pluralidade de cada uma das Camaras da
Assembléa,  se  impossibilitar  para  governar,  em  seu  logar  governará,
como Regente o Principe Imperial, se for maior de dezoito annos.

O fato de se ter determinado que cabia aos Deputados, às Câmaras das Cortes ou às

Cortes julgar a matéria da incapacidade moral do rei, sem a aparente ingerência do poder

eclesiástico,  não muda o fato da extrema sacralidade que então envolvia a questão da

moralidade  para  o  exercício  do  poder,  uma  vez  que  estamos  falando  de  um  Estado

confessional  católico,  ou  seja,  onde  todos  os  Deputados  e  demais  responsáveis  pelo

julgamento, quando não eram já eclesiásticos, possuíam vínculos profundos com a Igreja.

Ademais, o conceito de incapacidade moral no século XIX ainda é essencialmente ligado

ao sagrado/religioso. Mesmo que em muitos casos aparentemente possa se ligar a questões

meramente políticas, o moralmente incapaz é em geral descrito como alguém que rompe

com  algum  juramento,  algum  sacramento,  ou  com  alguma  ordem  natural dada  pela

divindade, em outras palavras, o controle moral está imerso no campo do sagrado. Assim

como se podia ser considerado moralmente incapaz por quebra do juramento/sacramento

do matrimônio, também se podia ser por quebra de qualquer outro juramento ou violação

da natureza das coisas. Não é somente uma «má conduta», mas antes uma «violação de

promessas feitas» ou «uma má conduta que rompe com uma ordem sagrada» que se liga

diretamente a Deus. Mesmo na mais estrita seara política, o moralmente incapaz é um

traidor do pacto fundante, um pecador por perjúrio. 

Ademais, a doutrina católica condenava a ideia da graça e da corrupção natural do

ser humano, de raiz protestante, que irresponsabilizava moralmente a humanidade que só

poderia ser redimida “pela graça soberana e eficaz de Deus”750 o que, segundo persistente

discurso católico ainda politicamente muito forte no século XIX, reduzia “os humanos a

simples condição de máquinas”751. A responsabilização moral do ser humano, no Ocidente

cristão,  é  uma doutrina  católica  por  excelência  e  de  grande  penetração  na  esfera  do

exercício do poder.

Senão  vejamos  um  comentário  liberal  feito  em  1822  pelo  polêmico  Pedro

Chapuis752 após a rebelião [1820] que restabeleceu a Constituição liberal que Fernando

750 HALDANE, Robert. Commentaire sur l'Épitre aux Romains, Volume 1 (1819), pp. 249-250.
751 Idem, ibidem.
752 Pedro Chapuis mudou-se para o Rio de Janeiro em 1825 e foi um dos responsáveis pela publicação de «O

Verdadeito Liberal».  Foi no Brasil  responsabilizado por publicações anônimas de grande repercussão
“que irritaram sobremaneira o governo imperial, induzindo-o a tomar medidas violentas para descobrir o
autor. Quando ao final de alguns dias se supôs que este era Chapuis, o prendeu em uma fortaleza em abril
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VII, rei da Espanha, havia abolido em 1814. Publicado em Lisboa em 1822, escrito em

língua  francesa,  ali  se  observa  que  mesmo  um liberal  usa  o  canônico  argumento  da

incapacidade moral:

A Espanha respira agora e ao consolidar sua liberdade ela consolidou a
liberdade dos portugueses,  todavia lhe resta ainda muito a fazer.  Para
usufruir com tranquilidade, ela deve começar por usar do direito que lhe
deu sua constituição, de depor seu rei em caso de incapacidade moral ou
física, e é bem certo que Fernando é moralmente e fisicamente incapaz de
reinar.  Não  tratarei  senão  da  incapacidade  moral:  Fernando  foi
desmoralizado, foi o primeiro conspirador, o chefe dos servis, aquele que
lhes pagou, aquele que manchou a nação, aquele que acabou de verter seu
sangue; a incapacidade moral é notória, é necessário então se apressar em
aplicar  a  lei;  ela  deve  reformar  seu  governo  e  cassar os  traidores753

(...omiss nossa)

Fernando VII (1772-1833), notório inimigo dos liberais espanhóis, segundo estes e

na voz de Chapuis, teria quebrado o juramento de defender a Espanha ao não se opor

abertamente a invasão de Napoleão Bonaparte. O rei deveria então ser responsabilizado e

punido com a perda dos direitos políticos por incapacidade moral.  A confessionalidade

religiosa,  com  todos  os  seus  dogmas  e  juramentos,  se  imiscuía  profundamente  na

moralidade política.  

Na perspectiva católica, notadamente após a penetração das ideias de Kant, Deus

passa a ser cada vez mais “objeto de um saber prático e não teórico”754. O drama moral

provocado pela queda é resolvido pela conversão e pelo esforço pessoal  que liberta o

homem da incapacidade moral  resultante do pecado.  A graça jamais  pode substituir  o

esforço pessoal, sob pena de, ao “suprimir a liberdade e a responsabilidade moral, arruinar

o próprio edifício da moralidade”755.

O pensamento de que existem leis e princípios superiores e alheios à vontade régia

de 1826, e o colocou em uma embarcação mercante que seguia para Europa, de onde logo se transladou
para o Chile. (...omiis nossa) Chapuis fez mais tarde desta perseguição um título de glória, e ao chegar ao
Chile a contava com arrogante jactância, recordando-a nos periódicos”. Neste último país foi também
redator  de  um periódico  e  esteve  “empenhado  na  organização  de  um  colégio  para  a  qual  trouxe
professores da Europa”. (ARANDA, Diego Barros. História General de Chile. Tomo XV, pp. 97-98).
Sobre Pedro Chapouis nos indica ARANDA ver SILVA, Pereira da. Segundo Período do Reinado de D.
Pedro I no Brazil. Rio de Janeiro, 1871, pp. 83-85 e VEIGA, L. F. da. O Primeiro Reinado Estudado à
Luz da Sciencia. Rio de Janeiro, 1877, p. 277 e ARMITAGE. History of Brazil from 1808. Vol. I, Chap.
XV.
Ver Também “Resposta à Enfiada do Artigo Ecce Iterum Crispinus do n. 2 do Verdadeiro Liberal”. In, O
Espectador Brasileiro, Número CCLIII. Correspondências, p. 2, publicado no Rio de Janeiro em 31 de
março de 1826 e LUSTOSA, Isabel. D. Pedro I. Companhia das Letras, 2006.

753 CHAPUIS, Pedro. Du Portugal en 1822, p. 25.
754 GAZIAUX, Éric. L'autonomie en Morale: au Croisement de la Philosophie et de la Théologie, p. 677.
755 Idem, ibidem.
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às quais o soberano também devia obediência sempre existiu no pensamento ibérico. Parte

importante desta concepção derivava da doutrina tomista de que havia leis inscritas por

Deus nos corações dos homens – e portanto independentes de qualquer acordo, positivação

ou codificação prévias – e da ideia de pacto fundador desejado pelos homens onde, porém,

o poder tirânico não estava autorizado, podendo ser resistido e o tirano deposto. Vejamos

que  mesmo  sob  o  absolutismo  pombalino  a  ideia  de  um  pacto  jurídico  fundante

transparecia: 

Não há  nação que  a  não  possua [uma  lei  fundamental,  e  superior  à
vontade do rei]: visto que «...a primeira, e a principal Regra do Direito
Publico de cada huma das Sociedades civis, he a Lei, que por excellencia
se  chama  do  Estado:  Porque  ella  he  a  Lei  fundamental  do  mesmo
Estado...» (Ded. chron., §§ 599.º e 600.º).
Caracterisa-se  essa  lei  diversamente  da  lei  ou  ordenação geral?
Carateriza-se, sim, e ela é designada pelo jurisconsulto de Pombal com
um rigor inexcedivel, no que toca o objecto e forma que lhe são próprias.
Distingue-se  de  todas  as  outras  essa  primeira  lei  visto  ser  ela  que
«constitue, e determina a forma do seu Governo: Ella regula a maneira
de chamar o Monarcha, ou seja por Eleição, ou seja por Successão; e a
forma em que deve ser governado o Reyno, ou regida a Republica. Tal
era em Roma a Lei Real; tal em França a Lei Salica; tal em Alemanha a
Bulla de Ouro; em Portugal as Leis de Lamego756; em Inglaterra a Carta
Magna;  em  Polonia  as Pacta  Conventa;  em  Curlandia  as  Pacta
Subjectionis;  em  Dinamarca  a Lei  Regia;  em  Hollanda  a União  de
Utrech,  etc.»  (De  Real,  Science  du  gouvernement,  transcrito  na
Deducção, § 600.º)757. 

Os efeitos do caráter limitador  do poder régio imposto pelo próprio modelo de

756 Talvez mereça ser observado que há «falsas verdades» que, pelo decurso do tempo ou pela autoridade de
quem as diz, adquirem o curioso status de verdade 'suposta ou mítica'. Um destes casos são as Cortes de
Lamego, fundamento da aclamação de Afonso I e origem de todo poder dinástico português, que, de fato,
nunca existiram, apesar de terem produzido longos efeitos [para superar esta dificuldade e não ter que se
por  em questão  diversos atos sucessórios,  criou-se o  hábito  de denominá-las  de «míticas  Cortes  de
Lamego»]. 
“O ainda mais celebre auto das cortes de Lamego, único pela sua forma e circumstancias no meio de
tantas actas que nos restam de concílios e cortes de Hespanha e Portugal desde o tempo dos Godos até o
fim do século XV, também se refere á batalha de Ourique como o fundamento da acclamação de Alfonso
I naquellas cortes. Faremos a devida justiça a esta invenção de algum dos falsarios do século XVI quando
tractarmos da historia das instituições e legislação do berço da monarchia. Diremos, porém, de passagem
que para conhecer que as actas das cortes de Lamego seriam abaixo da critica, se não fosse o haverem
sido consideradas desde o século XVII como as leis fumdamentaes do nosso paiz, bastará attender ao seu
preambulo,  no  qual  já  figura  um  procurator  regis na epocha em que procurator  significava  sempre
administrador, cabeça, principal de uma terra ou de uma corporação, e onde os imaginários representantes
dos municípios que alli se fazem figurar se dizem procurantes bonam proleni per suas civitates, no que o
falsario  passou  além  da  meta,  carregando  ignorantemente  a  mão  na  barbaridade  do  latim”.
(HERCULANO, Alexandre (1810-1877). Historia de Portugal desde o começo da Monarchia até o fim
do reinado de Affonso III. Tomo II, p. 286).

757  COLLAÇO, João Maria Tello de Magalhães. Ensaio Sobre a Inconstitucionalidade das Leis no Direito
Português, p. 26. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1915. 
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estado confessional em geral permanecem muito além da vigência de leis que marcam o

fim da confessionalidade. A força do imaginário religioso penetra e atinge áreas que muitas

vezes, ao invés de serem combatidas, são apropriadas [ou redirecionadas] e utilizadas pelo

poder, mesmo o laico, para se impor como «melhor e mais legítimo segundo a vontade do

povo». Um exemplo disto encontramos na Revolução Francesa. A decapitação das cabeças

coroadas, do ponto de vista simbólico, se aproximou em demasia da ideia de restauração

da ordem sagrada violada pela tirania – um tema escolástico por excelência. O discurso dos

revolucionários que antecederam a queda de Luiz XVI e Maria Antonieta aparece repleto

de figuras retóricas que os ligam à prática da tirania e à deturpação ou violação da natureza

sacra do poder758. Em relação à rainha, em especial, diversas publicações foram realizadas

descrevendo sua suposta devassidão sexual, muito se assemelhando ao imaginário católico,

notadamente o inquisitorial, sobre a sexualidade feminina759.

Na Constituição portuguesa de 1826, outorgada por D. Pedro IV (Pedro I do Brasil)

a seção reservada à organização do estado começa “pela consagração da Igreja Católica

Apostólica  Romana  como  religião  do  Estado”760.  Aos  estrangeiros  –  apenas  aos

estrangeiros  –  foi  permito  culto  não  católico  em  caráter  privado,  ou  seja,  sem

manifestações públicas. Há também a previsão de que toda a hierarquia da Igreja fosse

integrada no funcionalismo público. O que significou “colocar sob a alçada do Estado a

hierarquia eclesial e seus ministros”761. Em Portugal, o controle do Estado sobre a Igreja

significa também uma persistência silenciosa do controle da Igreja sobre o Estado com a

manutenção  do  exclusivismo  católico  e  seu  enraizamento  ainda  mais  profundo  nas

estruturas, sobretudo nas mentais, da política e do direito em Portugal. 

 Ademais, no plano da legalidade portuguesa, se “em virtude dos compromissos
758 Então, “Luiz [XVI] não pode senão ser lançado à morte para regenerar uma sociedade que ele desnaturou

através de sua usurpação tirânica do poder”. A sacralidade do poder régio não é extinta, mas apropriada
pelo povo: “1793 constitui  uma revolução de princípios da sociedade política, revolução apresentada
como  um  retorno  às  fontes  naturais  e  sagradas  da  sociedade  humana”  [...omiss  nossa]  como
“consequência da sacralidade que a teoria monárquica havia atribuído à pessoa do rei, o povo se acha, por
sua vez, sacralizado”. (Ver ARASSE, Daniel. La Guillotine et I'Imaginaire de la Terreur, pp. 68-69)

759 No  contexto  revolucionário,  “Maria  Antonieta  foi  uma  das  personalidades  políticas  mais  atacadas”
[...omis nossa]. Os “libelos farão dela o símbolo de todas as corrupções, uma Messalina cuja sexualidade
desenfreada se voltava tanto a homens quanto a mulheres”. Como exemplo destes escritos podemos citar
«Fureurs utérines de Marie Antoinette, femme de Louis XVI», publicado em 1790 e republicado em 1791
“em razão de seu sucesso” [...omiss nossa]. A “ inversão das normas sexuais figura uma transgressão da
ordem  política”  (QUIGNARD,  Marie-Françoise;  SECKEL, Raymond-Josué  (dir).  L´Enfer  de  la
Bibliothèque, pp. 131-133). 

760 MESQUITA, Pedro António.  O Pensamento Político Português no Século XIX, p. 59. Registre-se que
Pedro Mesquita acha este fato “algo surpreendentemente” (idem, ibidem). Não entendemos assim.  

761 Idem, ibidem, p. 46-47.
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com o princípio do carácter sagrado da pessoa do soberano, que vinha do Antigo Regime, o

rei era, no exercício do poder executivo, inviolável e irresponsável”762, ele, entanto, não

estava livre de sofrer uma sanção moral de gravidade tal que podia afastá-lo do trono. Os

Ministros do Rei não podiam invocar irresponsabilidade em virtude do cumprimento de

ordem régia763, artifício utilizado pelo marquês de Pombal para se livrar da condenação no

processo judicial de responsabilização que sofreu no reinado de D. Maria I764. Somente o

Rei  era  irresponsável,  mas esta irresponsabilidade era 'laica',  no sentido  de 'externa à

categoria moral'. 

7.1 – Laicismo mitigado

O espírito laico, comum às correntes liberais europeias do século XVIII, em que

pese  “a  tendência  anticlerical  de  alguns  de  seus  mentores”765,  não  foi  suficiente  para

bloquear a larga ingerência da Igreja católica na construção da modernidade jurídica em

Portugal e no Brasil, até mesmo porque ela ainda dominava o ensino, mesmo depois da

reforma pombalina.  Vejamos  que  entre  1821  e  1823,  ou  seja,  antes  da  fundação  dos

primeiros cursos jurídicos no Brasil,  foi  reitor da Universidade de Coimbra “Francisco

Justiniano Saraiva, na vida profana aliás, Frei Francisco de São Luís, como religioso, aliás

Cardeal Saraiva, quando criado neste (sic) dignidade, aliás irmão Condorcet, no Grande

Oriente Lusitano (1766-1845)”766. Este maçom e monge beneditino, enquanto Reitor em

Coimbra também foi Bispo-Conde desta mesma cidade. Após algumas vicissitudes, foi

ministro do Reino entre 1834-1835, em 1840 foi nomeado Patriarca de Lisboa e atingiu o

cardinalato em 1843, sob Gregório XVI.

762 HESPANHA, António Manuel. Hércules Confundido, p. 117.
763 “De notar que a Carta é expressa em que nem uma ordem formal do rei desresponsabiliza os Ministros

pelos seus atos. O corolário disto não é que os Ministros pudessem desobedecer ao rei, mas que, em caso
de desacordo com as suas ordens, deviam pedir a demissão, para não terem que cumprir ordens que os
responsabilizariam pessoalmente” (HESPANHA, António Manuel. Hércules Confundido, p. 194). 

764 “De outubro de 1779 a janeiro de 1780, Pombal foi interrogado. Estava com quase oitenta anos de idade
na época, mas sempre sustentou que o rei era responsável pelos atos de sua administração e que ele
simplesmente obedecia às ordens de seu senhor «de sagrada lembrança», como disse. Um comitê de cinco
juízes examinou a causa, mas ficou dividido sobre a questão de como proceder. Dona Maria I encerrou o
processo  sem mais  delongas em 1781,  proclamando  um edital  onde declarava  que  Pombal  merecia
«punição exemplar», mas sem proceder contra a pessoa dele por causa de «sua idade e condição frágil»”
(MAXWELL, Keneth. Opus Cit, pp. 167-168). 

765 MESQUITA, Pedro António. Opus cit., p. 59.
766 Idem, ibidem.
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No século XIX Portugal vai conceber uma forma de pensar o direito que, apesar de

se dirigir no sentido do utilitarismo, vai transitar no quadrante fechado de um tomismo

ainda persistente. Se, por um lado, havia a rejeição da existência de ideias inatas, por outro,

não se abandonaria a concepção de que “existem princípios primordiais na moral, certos,

constantes e imutáveis, gravados no coração do homem, que conduzem à felicidade”767.

Não se admitiu o útil descolado da moral e da justiça, assim, a “moralidade e a justiça das

acções humanas se medem pela maior ou menor massa de bens ou de males a que dão

origem”768.  Uma  norma é  tanto  mais  moral  e  mais  justa  quanto  mais  útil for  para  a

felicidade em massa (descrita como «utilidade social»769), mas esta utilidade se, por um

lado, se pauta na percepção propiciada pela experiência dos sentidos – e não pela razão

iluminista ou por ideias inatas – por outro,  não se entrega à pura materialidade e está

amarrada  na  crença  da  possibilidade  de  “uma  sansão  transcendente,  implícita  no

cristianismo, através dos seus princípios ou dogmas fundamentais da existência de um Ente

Remunerador,  da imortalidade da alma e da vida futura”770.  Esta corrente é vista,  por

exemplo, no pensamento de Rodrigues de Brito (1753-1831), doutor em leis em 1787 e

professor  em  Coimbra.  De  modo  não  muito  diverso  seguem  outros  mestres  desta

universidade  lusitana,  como Silvestre  Pinheiro  Ferreira  (1769-1843),  cujo  pensamento

“constitui a mais alta expressão especulativa surgida no panorama filosófico português da

primeira metade do século XIX”771. Ferreira se movimenta no quadrante de um teísmo

cristão sensista e utilitarista e rege seu pensamento pela crença na existência de um Deus

criador e ordenador do mundo, mas que não dera ao homem nenhuma ideia prévia de justo

ou injusto, de bem ou de mal, derivando estes conhecimentos da livre experimentação e da

memória, “determinando-se o carácter de justo ou injusto de cada acto pelo resultado a que

conduz”772.

Portugal  do século XIX se equilibra entre um pensamento conservador, muitas

vezes descrito como reacionário, e outro de cunho liberal, que se pretende mais avançado,

mas que não dista muito do primeiro em certas questões de fé. Uma das características

767 TEIXEIRA, António Braz. Filosofia do Direito. In, Pedro Calafate (Dir.). Opus cit., Volume IV. O Século
XIX. Tomo 2, p. 66.

768 Idem, ibidem, p. 67.
769 Idem, ibidem.
770 Idem, ibidem.
771 Idem, ibidem, p. 68.
772 Idem, ibidem, p. 69.
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mais marcantes do pensamento conservador é o pessimismo moral773, que mesclado ao

pensamento católico vai conduzir a uma obsessão pelo pecado original e pela natureza

decaída do ser humano, que acaba por sua vez conduzindo a um pessimismo gnosiológico,

a uma descrença profunda na autonomia da razão774. Os debates, a crença na bondade da

maioria  e  a  pluralidade  de  opiniões,  que  os  liberais  tendem  a  ver  positivamente,  o

pensamento  conservador  tende  a  ver  negativamente  como  pensamento  confuso,

desencontrado e desordenado por ausência de observação da vontade de um só775. Ao lado

das  “correntes  de  pensamento  jurídico-políticas  de  orientação  individualista  e  liberal,

sequazes das teses contratualistas e defensoras do constitucionalismo monárquico e do

governo representativo”776 se  colocam representantes “do antigo  regime e  da visão da

sociedade e  do  direito  que lhe  andava associada”777.  Em todos os casos,  porém,  uma

constante é a crença na onipotência do Criador e na rejeição da doutrina da graça, o que

mantém viva a responsabilidade moral  do ser humano, em particular,  pela sua própria

salvação e a possibilidade de responsabilização moral dos governantes.

O Brasil  será  herdeiro  direto  desta  tradição  e  nem mesmo os  longos  anos  de

independência política a farão arrefecer. A permanência do estado confessional católico e a

interpenetração  de  aspectos  religiosos  na  prática  política  será  prolongada.  Pela

Constituição brasileira de 1824, antes de ser aclamado, o futuro Imperador deveria jurar

manter e religião católica (art. 103), o mesmo devendo fazer o herdeiro presumido aos 14

anos  de idade (art.  106).  Exigia-se,  ainda,  a  condição de católico  para,  por  exemplo,

exercer o mandato de deputado (art. 95, III c/c art. 5º). Em relação aos senadores não havia

tal exigência na Constituição, mas o Regimento Interno do Senado “previa jurar pelos

Santos Evangelhos desde que começou a funcionar em 1826”778.

O debate sobre a possibilidade de que os acatólicos ocupassem cargos
públicos atravessou todo o século XIX, culminando com a Lei Saraiva, a
assim chamada  lei  eleitoral  de  1881.  Através  do  art.  2º  desta  lei  se
permitia ser eleitor, e portanto ser cidadão ativo, a todos os descritos no

773 MESQUITA,  António Pedro.  A Contra-Revolução.  In,  Pedro Calafate (Dir.).Opus cit.,  volume IV. O
Século XIX. Tomo 2, p. 306.

774 Idem, ibidem.
775 Idem, ibidem, p. 307.
776 TEIXEIRA, António Braz. Filosofia do Direito. In, Pedro Calafate (Dir.). Opus cit., volume IV. O Século

XIX. Tomo 2, p. 74.
777 Idem, ibidem.
778 SILVA,  Jairdilson  da  Paz.  La  “Santa  Ciudadanía”  del  Imperio:  Confesionalidad  Como  Fuente

Restrictiva de Derechos en Brasil (1823-1831), p.26.
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art. 6º da Constituição, e particularmente em seu inciso V, que falava de
brasileiros  naturalizados,  qualquer  que  fosse  sua  religião.  O  projeto
original da lei previa uma citação expressa dos acatólicos na vida política,
porém o texto final apenas dava isto a entender transversalmente citando
os artigos da constituição que se referiam a cidadania. Sem embargo,
dada a aprovação da lei,  distinta  do  projeto original,  muitos aspectos
ficaram em suspensão779.

Um detalhe interessante revela que os avanços se fazem em meio a permanências

culturais que muitas vezes parecem não fazer sentido – não raro são objeto de acalorados

debates. Voltemos ao art. 126 da Constituição do Império. Lá se previa que em causa de

incapacidade  física  ou  moral  o  Imperador  poderia  ser  declarado  impossibilitado  de

governar e que em seu lugar governaria como regente o Príncipe Imperial. Mas como se

explica este dispositivo se no constitucionalismo imperial brasileiro o rei não governava,

mas detinha somente o Poder Moderador? Para Goés e Vasconcellos (1815-1877)780, de

tendência liberalizante, escrevendo na segunda metade do século XIX sobre a natureza do

Poder Moderador (1857), esta previsão seria “uma prova sem réplica de que, segundo a lei

fundamental,  o  Imperador  não  reina  só,  mas  governa”781.  Na  sequência  do  acalorado

discurso onde tenta refutar as críticas feitas por Paulino José Soares de Sousa, Visconde de

Uruguay  (1807-1866)782,  de  tendências  conservadoras,  a  questão  da  possibilidade  de

responsabilização moral avulta e apesar do autor informar que as responsabilidades moral

e civil não interessam a sua argumentação, ele se demora, onde, apesar da ausência de

explícita menção à doutrina político-jurídica da Igreja [ele se refere simplesmente a «nós,

os  católicos»]  transparece  a  doutrina  eclesiástica  (de  resto,  muito  visível  no  uso  de

expressões como «boas ou más [ações]», «blasfêmia», «razão incriada» , «Deos por ser

779 SILVA, Jairdilson da Paz. Opus cit.,  p.26.
780 “Zacarias de Góis e Vasconcelos (1815-1877) começou sua carreira política no Partido Conservador, na

década de 1840. Depois de ocupar vários cargos em governos provinciais, de um mandato como deputado
geral e de uma participação em ministério, ele começou a mudar de posição, passando progressivamente
para o lado liberal.
Em meio a esta passagem, em 1860, escreveu Da natureza e limites do poder Moderador, obra que se
tornou a peça central de todo o debate político do período. No livro, Zacarias defendia a ideia de que o
poder pessoal do monarca, todo ele concentrado no exercício do poder Moderador, deveria ser limitado.
Esta foi  a primeira tentativa explícita de se reformar as instituições básicas da monarquia durante o
Segundo Reinado - proposta duramente atacada num momento em que d. Pedro II estava no auge de seu
poder.” (OLIVEIRA, Cecília Helena de Salles (Org). Apresentação. In, Zacarias de Góis e Vasconcelos).

781 VASCONCELLOS, Zacarias de Goes e. Natureza e Limites do Poder Moderador, p. 73.
782 “Paulino José Soares de Sousa, o visconde do Uruguai (1807-1866), foi o líder do Partido Conservador

nas décadas de 1840 e 50. Além de dirigir a atividade partidária, foi, como ministro da Justiça, um dos
grandes artífices  das mudanças centralizadoras do período inicial  do reinado de d.  Pedro II  — que
incluíram a organização do Ministério das Relações Exteriores e a consolidação da política externa do
Império, no delicado momento da abolição do tráfico de escravos.” (CARVALHO, José Murilo de (Org). 
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digno de ser amado sobre todas as coisas», «bondade sem limites do Ente Supremo, e a

confiança ilimitada que nos inspira», dentre outras. Em relação à responsabilidade moral

Goés e Vasconcellos a define como sendo a que “resulta do juízo que se faz das acções de

um ente racional, juízo de que depende a confiança ou falta de confiança nelle, conforme

as suas acções são boas ou más”783. E ele prossegue mais adiante:

(...) a responsabilidade moral de que nos debates se tem feito menção,
definida nos termos que acima expendi, estende-se a todo o ente racional
e por consequencia aos proprios monarchas, eleva-se mesmo, se pode-se
dizê-lo sem blasphemia, à razão increada.
Quando nós, os catholicos, dizemos que amamos a Deos por ser digno de
ser amado sobre todas as cousas, exprimimos com essas palavras o juizo
que formamos da bondade sem limites do Ente Supremo, e a confiança
illimitada  que  nos  inspira.  Mas  o  estrangeiro,  de  que  fallam  os
historiadores da revolução franceza,  que no tempo daquella  revolução
inculcava-se inimigo pessoal de Deos; mas os discipulos aproveitados da
philosophia de Voltaire, que, não acreditando na Providencia de Deos,
derrubaram dos altares as imagens do culto catholico para collocarem
nelles  prostitutas;  mas  os  que  combatem  os  planos  evidentes  da
Providencia,  pretendendo  substitui-los  pelos  seus,  todos  esses  não
depositam no Creador a confiança devida, porque (entes degenerados)
não fazem o juizo conveniente da bondade sem limites de Deos.
Se da magestade divina o homem forma o seu juizo, e conforme esse
juizo manda a Deos profunda veneração, ou deixa de prestar-lhe culto,
não é passiveI que a magestade humana escape ao juizo do povo, juizo
favoravel se procede bem, desfavoravel se se comporta desvairadamente.
O povo,  que reune em si  a  soberania  em materia  de  lingua,  que  lhe
concede  Horacio  – quem penes  arbitrium est  et  norma  loquendi  –  a
soberania politica, que lhe reconhece a civilisação moderna, e por fim a
da philosophia que lhe attribuem aquelles que pensam que o verdadeiro
criterio para avaliar os systemas philosophicos é aferi·los pelo bom senso
do  povo,  tendo-se  por  bons  os  que  se  lhe  conformarem,  e  como
extravagancias os que delle se apartarem, o povo reduz a sua philosophia
a anexins784 785.

Pimenta  Bueno786 (1803-1878),  poucos  anos  antes,  no  seu Direito  Publico

Brazileiro e Analyse da Constituição do Império, de 1857, já havia anotado:

O creador da ordem religiosa é o mesmo creador da ordem temporal, é o
mesmo legislador supremo: elle deu à sociedade politica o direito e o

783 VASCONCELLOS, Zacarias de Goes e. Opus cit., p. 75.
784 Anexim = dito popular.
785 VASCONCELLOS, Zacarias de Goes e. Opus cit., pp. 75-77.
786 “José Antônio Pimenta Bueno, marquês de São Vicente (1803-1878), teve uma trajetória política que

acompanhou as idas e vindas de sua época. Começou a carreira como um liberal,  ainda no período
regencial; foi lentamente se aproximando dos conservadores, aos quais finalmente se juntou no final da
década de 1840. A partir de sua eleição para a cadeira vitalícia de senador, em 1852, afasta-se das disputas
partidárias diretas, num momento em que se implantava a política da Conciliação, com o poder dividido
entre  os  dois  partidos”  (KUGELMAS,  Eduardo  (Org.).  Apresentação.  In,  Marquês  de  São  Vicente.
Editora 34, 2002).
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dever de existir e de conservar a ordem publica, de não consentir que ela
seja pertubada”787 (...) “Não é porém, nem jamais deverá ser permitido
culto  algum,  ou  actos  attentatorios  das  verdades  fundamentais  da
existencia  de  Deos,  da  immortalidade  da  alma,  ou  da  sãa  moral,  e
costumes publicos788.

Quanto  a  questão  da  “impossibilidade  physica  ou  moral  do  imperante” seu

pensamento era de que

 A  Constituição  em  sua  sabedoria  procurou  prevenir  todas  as
circunstâncias que podem collocar, e que algumas vezes já têm posto em
perigo  os Estados.  Na hypothese deste paragrapho,  que a Providencia
removerá sempre do Brazil, o governo do Estado não poderia certamente
ser  interrompido,  nem  continuar  com  uma  direcção  anormal  ou
impossivel. Desde que o imperante estivesse em tal sofrimento ver-se-lhe-
hia impedido de governar; suas prerrogativas imperiaes sem duvida não
se extinguirão, mas o exercício do poder necessariamente deveria passar a
seu sucessor nos termos prescriptos, mesmo para que ninguem abusasse
do augusto nome do monarcha. 
Entretanto, para que possa julgar-se existente tão fatal impossibilidade, é
essencial  que ella  seja  evidentemente reconhecida  pela pluralidade de
cada uma das camaras, const., art. 126”789

Quanto a atribuição de decretar ou fazer a lei, Pimenta Bueno entende que mesmo o

poder legislativo encontra limites “nos principios da moral e justiça eterna”790 e, em relação

a inviolabilidade e irresponsabilidade do monarca, não há ocasião para o soberano infringir

as leis, exceto por uma questão moral:

Como o poder moderador é synonymo do poder imperiaI, com razão a
constituição  em  seguida  delle  reconheceu  logo  a  inviolabilidade  e
irresponsabilidade do imperante. 
Estes  attributos  são  inseparaveis  da  monarchia,  são  dogmas  politicos
consagrados por justo e irrecusavel interesse publico. É um principio de
ordem e  segurança nacional,  principio  quanto  ao  poder  perfeitamente
resguardado  pela  responsabilidade  ministerial,  e  quanto  aos  factos
individuaes pela fundada crença de que tão alta posição, a magestade e
suas virtudes e illustração jámais terão occasião de infringir as leis. Só
um soffrimento moral poderia contrariar essa crença791.

No século XIX brasileiro [e português], a recepção da doutrina social da Igreja,

somada a tardia chegada das reflexões marxistas, uma incomum ênfase no krausismo nas

escolas  filosóficas  e  jurídicas,  um  positivismo  militante  e  uma  larga  ingerência  da

787 BUENO, José Antonio Pimenta. Direito Publico Brazileiro e Analyse da Constituição do Império, p. 24.
788 BUENO, José Antonio Pimenta. Opus cit., pp. 24-25. 
789 Idem, ibidem, p. 65. 
790 Idem, ibidem, p. 68. 
791 Idem, ibidem, p. 266. 
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maçonaria, darão a tônica do século no campo da moralidade política. 

Em relação ao pensamento marxista em terras lusas, este é praticamente ignorado

“até meados dos anos 70”792 [do século XIX]. Efetivamente, se pode dizer sem exageros,

que Portugal do século XIX vai ignorar o que seja o «socialismo científico». Quanto à Carl

Marx,  os  intelectuais  portugueses  “não faziam a mínima ideia do  que ele  dizia,  nem

estavam minimamente interessados em sabê-lo”793.  No Brasil  o  que se passou não foi

muito diferente, em que pese o pioneirismo de Tobias Barreto (1839-1889) que em 1883,

“fez  um  discurso  –  de  colação  de  grau  –  que  se  costuma  citar  como  a  primeira

oportunidade em que um brasileiro se referiu a Karl Marx e sua obra O Capital”794, o Brasil

vivia ainda sob o regime servil e a questão das lutas do proletariado não encontraram então

muito  eco.  No Brasil  do  século  XIX,  se  já  “era  tão difícil  ser  republicano,  podemos

imaginar  que  deveria  ser  praticamente  impossível  ser  socialista.  Os  ideais  socialistas

custavam a chegar aqui; estavam expostos em livros caros, importados”795 796.

Ademais, a Igreja católica – e isto é importante em um estado confessional – reage

a sua crescente perda de influência junto aos governos e o papa Pio IX publica em 1861 a

bula  Quanta  Cura onde  as  doutrinas  comunistas  e  socialistas  são  tratadas  como

“funestíssimo  erro”797 798,  dentre  outras  razões  porque  asseguram  que  “a  sociedade

doméstica deve toda sua razão de ser somente ao direito civil e que, portanto, somente da

lei civil se derivam e dependem todos os direitos dos pais sobre os filhos e, sobre tudo, do

792 MESQUITA, António Pedro. O Pensamento Político Português no Século XIX, p. 514.
793 “A tendência era, na maior parte dos casos (em que o interesse era puramente erudito), para o encaixar

como autor de um sistema extravagante de economia política, em que verdadeiramente não valia a pena
entrar,  porque  o  essencial  (pensavam  eles)  estava  dito;  ou  então,  quando  interferia  um  interesse
ideológico ou político, em englobá-lo na grande aspiração da humanidade para o «cristianismo moderno»
(a revolução social) ou, ao contrário, em estigmatizá-lo como o homem do «socialismo autoritário» e
inspirador da linha estatista da Internacional”. (MESQUITA, António Pedro. Opus cit., p. 517).

794 DULLES, John W. Foster. Anarquistas e Comunistas no Brasil, p. 21-22.
795 KONDER, Leandro. História das Idéias Socialistas no Brasil, pp. 27-28.
796 “O nome de Marx aparece nos escritos de diversos intelectuais brasileiros do fim do século XIX. Nos

termos em que é mencionado, pode-se inferir que em geral eles não o leram. Tobias Barreto (1839-1889)
teve acesso a alguns textos de Marx, porém o mesmo não se pode dizer de Rui Barbosa (1849-1923),
Clóvis Bevilacqua (1859-1944),  Sílvio Romero (1851-1914),  Farias Brito  (1862-1917) e Eugênio  de
Barros Raja Gabaglia (1862-1919),  que se referem – com frequência,  mais de uma vez – ao teórico
socialista, atribuindo-lhe ideias que não correspondiam ao seu pensamento.” (KONDER, Leandro.  Em
Torno de Marx, p. 119).

797 Pio IX, Papa. Encíclica Quanta Cura. 
798 Talvez fazendo eco à doutrina da Igreja católica, Tobias Barreto, em 1887, nos seus Discursos, diz: “ao

mais alto gráo imaginável da igualdade – o communismo – por que elle pressupõe a oppressão de todas as
inclinações naturaes, é também o mais alto grau da servidão. (...omiss nossa) a realização da igualdade só
pode satisfazer  ao  mais  baixo  dos sentimentos:  -  a  inveja”.  (BARRETO,  Tobias.  Um Discurso  em
Mangas de Camisa. In, Discursos, p. 103).
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direito a instrução e da educação799. 

A questão do pátrio poder envolvia em seu âmago muito da força do próprio poder

da Igreja de regrar a vida de um modo geral, ou seja, a Igreja se dera conta com nitidez – e

a isto reagia – de que o abalo de seu poder de determinar as regras e a legitimidade das

famílias a partir de uma visão sacramental fundada no império do pater familias não estava

desconectado do que restava de seu poder sobre os governantes como pais maiores dos

povos e isto, em muitos aspectos, estava por sua vez envolvo em uma grossa camada de

«matéria de consciência», território jurídico reivindicado pelo poder eclesiástico800. 

7.2 – Um krausismo persistente

A abertura de cursos jurídicos no Brasil  no início do século XIX havia trazido

alguma autonomia em relação aos estudos em Coimbra, mas a antiga situação política dos

bacharéis brasileiros durante o período colonial801 não foi significativamente afetada e os

advogados brasileiros seguiram gozando de um status político que os avizinhava ou os

alocava no centro do poder político com maior liberdade que os advogados portugueses, já

que  as  regras  jurídicas  que  dominavam  [ou  supostamente  dominavam],  fossem  elas

cânones  ou  leis,  lhes  conferiam  um  contato  inusitado  com  uma  espécie  de  «esfera

superior» alocada no além, mesmo que este além significasse (ou não) simplesmente além-

799 Pio IX, Papa. Opus cit. 
800 “Ensinai que os reinos subsistem apoiados no fundamento da fé católica, e que nada há tão mortífero e tão

próximo ao precipício, tão exposto a todos los perigos, como pensar que, ao bastar-nos o livre arbítrio
recebido ao nascer, por isto já nada mais hemos de pedir a Deus: isto é, esquecermos de nosso Criador e
abjurar seu poderio, para assim mostrar-nos plenamente livres. Tampouco omitais ensinar que o poder
real não se deu somente para
governo do mundo, senão também e sobretudo para a defesa da Igreja; e que nada existe que possa dar
maior proveito e glória aos reis e príncipes como deixar que a Igreja católica ponha em prática suas
próprias
leis e não permitir que nada se oponha a sus liberdade” (...omiss noss). 
(...) 
É um erro dizer “que a Igreja nada deve mandar que obrigue as consciências dos fiéis no que toca ao uso
das coisas temporais” e “que a Igreja não tem direito a castigar com penas temporais aos que violam suas
leis (...) (Pio IX, Papa. Encíclica Quanta Cura).

801 “Na Colônia, os advogados, letrados em meio à parcela significativa da população que desconhecia a
cultura escrita, e distantes da vigilância metropolitana, tiravam proveito do poder proveniente da posição
de mediadores que ocupavam na administração da justiça e de seus conhecimentos. Ao fim e ao cabo, os
advogados brasileiros, no último quartel do século XVIII, usufruíam de uma autonomia muito prática do
que de princípio, ou seja, de uma partilha natural do poder”. (ANTUNES, Álvaro de Araújo. Espelho de
Cem Faces. O Universo Relacional de um Advogado Setecentista, p. 70.)
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mar. 

 No Império, ser bacharel ainda simbolizava a detenção de uma parcela importante

do poder. O direito, em grande medida, limitava os «poderes» ao traçar procedimentos e

competências diante dos quais  até  mesmo a autoridade régia devia conformar-se,  isto

mesmo no caso de ser ela a origem de todas as normas. Um exemplo deste fato,  em

Portugal, pode ser visto no famoso processo dos Távoras, ainda que aos olhos de hoje

possa parecer  torto,  ali  houve um «procedimento» que no final  legitimava o rei,  cuja

principal função ainda era distribuir justiça, e o afastava da figura retórica do tirano. Neste

cenário, o bacharel em direito seguia sendo uma figura-chave, pois a garantia da legalidade

dos atos, do justo proceder, afastava a retórica da tirania.

O liberalismo político que se construiu no Brasil e em Portugal, diversamente do

que ocorrera na maior parte da Europa, não foi marcado pelo anticlericalismo802, mas, ao

contrário, estava repleto de um reverencialismo para com a religião que transborda mesmo

nos textos de jornais liberais da época onde se leem frases como, por exemplo, “entendo

que a base da educação intelectual e moral deve ser a religião”803 ou “é que a religião é o

melhor  e mais  seguro laço  social,  o  princípio  que mais  harmoniza as inclinações dos

homens para viverem em reunião,  o que mais conhece a sua natureza”804.  Ambíguo e

paradoxal,  o  liberalismo político brasileiro  seguiu sendo construído dentro  dos limites

impostos pelo catecismo das sociedades secretas e pela teologia católica805, uma vez que se

“não parece desprezível a participação das sociedades secretas na difusão do pensamento

liberal”806, também não se deve perder de vista que “não foi incomum o envolvimento dos

clérigos com a maçonaria”807. Assim, um liberal-conservadorismo político808 se avulta no

Brasil conciliando “a natureza patrimonial do Estado brasileiro sob o regime monárquico
802 ADORNO, Sérgio. Os Aprendizes do Poder, p. 33.
803 Jornal liberal “O Kaleidoscópio”, 5, maio de 1860.  Apud, ADORNO, Sérgio. Opus cit., p. 190.
804 Jornal liberal “O Acadêmico do Sul”, 4 fev de 1858.  Apud, ADORNO, Sérgio. Opus cit., p. 191.
805 A dissociação  entre  liberalismo  e  democracia  no  Brasil,  onde  “tanto  liberais  como  conservadores

evitaram o quanto puderam discutir e enfrentar a delicada questão do alargamento do espaço possível de
participação política” (ADORNO, Sérgio. Opus cit., p. 66) encontra eco na posição da Igreja católica: “E
como, quando na sociedade civil  é desterrada a religião e ainda repudiada a doutrina e autoridade da
mesma revelação, também se obscurece e ainda se perde a verdadeira ideia da justiça e do direito, em
cujo  lugar  triunfam a força e a  violência,  claramente se  vê  porque certos  homens,  depreciando em
absoluto e deixando de lado os princípios mais firmes da sã razão, se atrevem a proclamar que «a vontade
do povo manifestada pela chamada opinião pública ou de outro modo, constitui uma suprema lei, livre de
todo direito divino ou humano; e que na ordem política os fatos consumados, por serem consumados, tem
já valor de direito»”. (Pio IX, Papa. Encíclica Quanta Cura. )

806 ADORNO, Sérgio. Opus cit., p. 42.
807 Idem, ibidem, p. 43.
808 Idem, ibidem, p. 63.
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com o modelo jurídico liberal de exercício do poder”809.

No plano das ideias jurídicas não passou em branco o retorno dos jesuítas ao Brasil

no fim da primeira metade do século XIX, quando o tomismo retoma forças, se tornando

muito visível  a partir do pensamento de Soriano de Souza, onde o imaginário jurídico

eclesiástico se deixa ver em suas semelhanças com as argumentações «laicas» sobre a

responsabilidade  moral,  uma  vez  que  em  todas  elas  o  ser  humano  seguiu  sempre

responsável por seus atos de escolha entre um «bem» e um «mal» proceder, escolhas estas

que podiam obrigar juridicamente e responsabilizar politicamente. Para este professor da

Faculdade de Direito do Recife, a lei era uma “regra obrigatória das acções morais ou

jurídicas que apresenta um duplo caráter, o de ser regra moral dos actos e o de produzir a

necessidade moral ou jurídica, o dever ou a obrigação”810.

Para este tomista brasileiro, 

o termo direito tanto designaria «o poder moral fundado na verdade e no
bem, de fazer, ter ou exigir alguma coisa» como «o conjunto de leis que
conduzem  o  homem,  direita  e  rectamente,  ao  seu  fim  da  natureza
racional,  da  sociedade  civil  ou  política  e  ao  da  sociedade religiosa»
observando,  no entanto, que a verdadeira  noção ontológica do direito
seria a que o define ou considera como força ou poder moral de agir de
modo certo (...omiss nossa)811 

 
A questão da não separação entre moral  e direito seria um traço persistente da

cultura jurídico-política tanto no Brasil quanto em Portugal. A publicação, em 1844, da

obra do pensador português Vicente Ferrer (1798-1886) foi recebida com entusiasmo tanto

num como noutro país e trazia em seu bojo o pensamento de Karl Krause, um “intérprete

menor do pensamento de Kant”812 cujo sucesso nas três faculdades de direito de língua

portuguesa então existentes – Coimbra, São Paulo e Recife – ainda vem sendo estudado,

até  mesmo  porque  o  krausismo  luso  e  o  brasileiro  se  distanciam  um do  outro  e  se

distanciam ambos, por sua vez, do espanhol813. É conhecido o fato de que o “compêndio de

Ferrer foi adoptado, na Faculdade de Direito de São Paulo, desde a sua publicação até

809 Idem, ibidem, p. 55.
810 TEIXEIRA, António Braz. A Filosofia Jurídica Brasileira do Século XIX, p. 39.
811 Idem, ibidem, p. 42.
812 ADORNO, Sérgio. Opus cit., p. 99.
813 “O nosso krausismo, ao contrário do espanhol, não era anti-clerical e anticatólico; foi antes usado por

católicos como um espiritualismo mais  sólido  que o  eclético  para fazer  face  ao  positivismo.  Nosso
krausismo é todo de segunda mão; Krause não é lido, mas sim seus discípulos de língua francesa como
Tiberghien e Ahrens. O krausismo português de Vicente Ferrer é contestado como individualista, pois os
brasileiros eram socialistas e rejeitavam o individualismo do mestre coimbrão”. (MACEDO, Ubiratan
Borges de. A Idéia de Liberdade no Século XIX: o Caso Brasileiro, pp. 158-159).
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meados dos anos 70 do século XIX”814. Em Recife substituiu o compêndio “do catedrático

Pedro Autran de Albuquerque, sendo a base do ensino filosófico-jurídico ali ministrado até

1862”815 816.

“Qual  a razão dessa preferência por  Karl  Christian Friedrich Krause?
Como  em  todo  o  mundo  ibérico,  a  doutrina  de  Krause  deu  sua
contribuição teórica, com os desenvolvimentos e as simplificações feitas
por seus propósitos de renovação espiritual e política, por suas tendências
internacionais e humanitárias, assim como pela tentativa de harmonizar
os ensinamentos dos grandes metafísicos alemães, Kant, Fichte, Schelling
e  Hegel,  em  uma  visão  orgânica  e  unitária,  endereçando-os
principalmente à compreensão dos problemas éticos. É o sentido social e
ético da doutrina de Krause, ainda agora posto em relevo em estudos
recentes  que  explica  seu  acolhimento  na  cultura  ibérica,  como  um
instrumento de ação pedagógica e política817.

Do ponto de vista da moralidade, o krausismo de Ferrer pode representar muito

bem a compatibilização de um pensamento jurídico apenas supostamente laicizado com a

doutrina católica da responsabilidade moral do ser humano – e o consequente afastamento

da doutrina da graça. 

Ferrer,  como  os  ecléticos  brasileiros,  não  quis  tornar  a  Moral
independente da Religião. Mas a exemplo dos empiristas ingleses e do
próprio Kant alimentou uma atitude de respeito e distância nessa matéria,
apostando talvez na hipótese racionalista da  «religião natural».  A esse
propósito Miguel Reale teria a oportunidade de afirmar o seguinte, no
tocante às possíveis razões de adesão de nossa elite imperial à Escola
Eclética: «o ecletismo tinha a vantagem de compor em unidade, não sem
certo  encanto  verbal,  o  desejo  de  uma  filosofia  secular,  próprio  de
homens que se consideravam emancipados de qualquer subordinação à
Igreja, e a aspiração não menos viva de atender a um sentimento religioso
alimentado desde o berço»818.

Paulo Nader registra que “no Brasil,  o krausismo tornou-se conhecido e obteve

divulgação  por  intermédio  de  João  Theodoro  Xavier  (1828-1878),  catedrático  da

Faculdade de Direito  de São Paulo”819,  onde lecionou direito  natural  de 1870 até seu

falecimento. 

814 TEIXEIRA, António Braz. Filosofia do Direito. In, Pedro Calafate (Dir.). Opus cit., volume IV. O Século
XIX. Tomo 2, nota 4, p. 84.

815 Idem, ibidem.
816 Antonio Paim explica a longa permanência do krausismo dividindo-o em dois períodos contíguos, mas

distintos. Originariamente ligado à maçonaria, o krausismo se prende a uma tentativa de superação do
sensismo por um percepcionismo. Num segundo momento ele se ligaria ao chamado Liberalismo Social.
(PAIM, Antonio. O Krausismo Brasileiro, pp. 5-31).

817 REALE, Miguel. Filosofia em São Paulo, pp. 28 e ss . 
818 PAIM, Antonio. O Krausismo Brasileiro, p. 30.
819 NADER, Paulo. Filosofia do Direito, p. 314.
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Uma ordem jurídica patriarcal, uma ordem política patrimonialista, uma economia

escravocrata,  uma  religiosidade  inquisitorial.  Discursos  minudentes  e  ineficazes,

promessas  espalhafatosas  como  as  grandes  profissões  públicas  de  fé  no  barroco,  se

exaurindo na própria espetacularidade, aguardando que do Céu viesse o Esperado. No

século XIX brasileiro até mesmo o jornalismo liberal foi podado por um acordo secreto

que onde Hipólito da Costa, fundador do Correio Brasiliense, teria aceitado moderar suas

palavras em troca de favores e dinheiro do governo português820; um pouco mais tarde a

independência resolveu-se com uma convenção também secreta na qual o Brasil assumiu

enormes dívidas e indenizou o rei, deixando a nítida impressão de que, afinal, comprou-se

um príncipe821; e findou sem terminar, com um povo que viu sem entender seu imperador

ser deposto e partir para Europa com toda a família real822. Mesmo Engels (1820-1895)

quando recebeu o programa de um partido que socialistas brasileiros tentaram fundar,

disparou: «a importância desses partidos sul-americanos está sempre em relação inversa à

retumbância de seus programas»823.

7.3 – Separar o direito da moral?

O século XIX foi o século do «grande romantismo». De há muito já se percebeu

que mesmo o positivismo comteano que, no plano jurídico brasileiro marca o final do

século, se irmana em muitos pontos aos ideais românticos. Em suas origens a doutrina de

Comte trabalha com a ideia, de fundo platônico824, de um governo de sábios que levará a

humanidade a um estágio científico e superior825. O pensamento que chega ao Brasil quer

820 RIBEIRO, Lavina Madeira. Imprensa e Espaço Público: A Institucionalização do Jornalismo no Brasil
(1808-1964), pp. 48-49. 
VARNHAGEN, Francisco Adolfo de. História Geral do Brasil. Tomo V, p. 227.
LIMA, Manuel de Oliveira. D. João VI no Brasil, p. 466.

821 Através de uma Convenção secreta, D. Pedro I obrigou “o governo brasileiro a tomar sobre si a dívida de
1,4 milhão de libras esterlinas, relativa ao empréstimo contraído por Portugal junto à Inglaterra em 1823
com o fim expresso de hostilizar a independência. O Brasil assumia dívidas feitas pela antiga metrópole
para comprar navios e armamentos para dominá-lo. Também se comprometia a pagar a d. João VI a
quantia de 600 mil libras esterlinas equivalentes às propriedades particulares que o rei possuía no Brasil,
apesar de essas propriedades serem consideradas como bens nacionais” (LUSTOSA, Isabel. D. Pedro I.
Parte 7 – O Brasil e o Mundo. 1. O reconhecimento da Independência. Livro digital, s/p.)

822 CARVALHO, José Murilo de. Os Bestializados: O Rio de Janeiro e a República que não foi. São Paulo:
Companhia das Letras, 1987 .

823 KONDER, Leandro. Em Torno de Marx, pp. 119-120.
824 COSTA. João Cruz. Augusto Comte e as Origens da Filosofia Positiva. In, Augusto Comte e as Origens

do Positivismo [Parte I]. Revista de História, Vol. 1, nº 3, p. 373.
825 “Somente os sábios serão capazes de construir o novo poder espiritual destinado a substituir o clero do

sistema tradicional. Só os sábios tem autoridade moral para isso. Só eles serão capazes de elevar a política
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excluir tudo aquilo que não pode ser objeto da experiência, ou seja,  que não pode ser

observado. Do ponto de vista jurídico ataca os pressupostos «metafísicos» do direito, ainda

em grande  parte  apoiado  em revelações  divinas.  Uma  versão  jurídica  do  positivismo

comteano foi construída e divulgada pelo pensamento de nomes como o de Pedro Lessa,

professor de filosofia do direito na Universidade de São Paulo826 (1888). Apesar de sua

vinculação determinista em matéria criminal827, sua crítica à teologia que estava na base do

direito nacional é muito interessante:

O método em que se assenta a doutrina teológica em toda sua pureza, é a
dedução e seu ponto de partida um conjunto de ideias reveladas das quais
se deduzem as regras que formam o corpo moral e, consequentemente, o
do direito. Queremos saber se o matrimônio é dissolúvel: logo se nos
depara o texto bíblico a proibir terminantemente o divórcio (...). Cumpre
averiguar se o dever marital deve ser estatuído pelas leis civis, ainda os
livros sagrados respondem positivamente que sim (...). Releva examinar
os fundamentos do pátrio poder: não temos necessidade de estudar os
interesses  e  as  necessidades  do  filho,  nem  os  do  pai,  nem  os  da
sociedade: no preceito divino, em um dos mandamentos do Decálogo,
está o melhor sustentáculo do instituto jurídico828.

A queda  do  império  no  Brasil,  um  império  fatiado  entre  maçons,  bucheiros,

positivistas e neotomistas – não necessariamente nesta ordem e sem excluir a possibilidade

das mais inusitadas composições –, parece ter sido inesperada até mesmo para os mais

próximos seguidores de Comte829. Caía o império, mas muito da sua estrutura ideológica

permanecia. No que diz respeito à responsabilização moral a Constituição de 1891 repetirá

a velha fórmula e em seu art. 71 manterá a regra segundo a qual os direitos de cidadão

brasileiro se suspendem por incapacidade física ou moral.

 Já não se veem novos espelhos de príncipe explicitamente escritos e publicados,

à altura das ciências de observação”. (COSTA. João Cruz.  Augusto Comte e as Origens da Filosofia
Positiva. In, Augusto Comte e as Origens do Positivismo [Parte I]. Revista de História, Vol. 1, nº 3, p.
369).

826 MARTINS, Vanderlei.  Direito e Cidade. O Positivismo Ilustrado e a Cultura Jurídica Brasileira nos
Grandes Centros Urbanos (1850-1900). In, Revista de Direito da Cidade, Vol. 07, nº 2, pp. 722-738.

827 Chegou a publicar um livro intitulado «O Determinismo Physico e a Imputabilidade e Responsabilidade
Criminaes», em 1905.

828 LESSA, Pedro Augusto Carneiro. Estudos de Philosophia do Direito, p. 26.
829 “Instalado  o  Governo  Provisório,  o  Apostolado  Positivista  apressou-se  em  submeter  ao  Marechal

Deodoro  o  programa político  que  lhe  aparecia  mais  conveniente  ao  país:  conservação  definitiva  da
ditadura instituída a 15 de novembro; abolição do regime parlamentar;  perpetuidade do ditador,  com
acumulação dos três poderes e faculdade de indicar o sucessor. Já se tem contestado o lugar-comum
historiográfico que atribui aos positivistas uma influência predominante na implantação da República e,
pelo  menos,  nos  primeiros  anos  do  novo  governo.”  (  MARTINS,  Wilson.  História  da  Inteligência
Brasileira, v. 4, São Paulo: Editora Cultrix, 1979, p. 312). 
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mas o  controle  moral  de fundo confessional  católico  permanece ainda  entranhado  no

discurso político-jurídico. O Príncipe de Maquiavel não conheceu publicação em língua

portuguesa no século XIX. Talvez quem melhor resuma o espírito jurídico deste século

seja Miguel  Reale que percebeu no krausismo dominante o “anseio de uma solução

espiritualista de cunho democrático e de forte inspiração ética,  sobre cujas bases se

assentasse  a  estrutura  do  regime  constitucional,  romanticamente  idealizado,  como

chave para todos os males dos povos”830.

O positivismo comteano, também chamado de positivismo científico, em sua busca

por extirpar do mundo tudo aquilo que julgava não derivar de fatos observáveis, trará em si

uma ânsia pela expulsão de qualquer padrão de moralidade como embasamento ou critério

de validade das regras jurídicas, busca que o século XX, em sua primeira metade, abrigará

com fervor. Não que Comte tenha se interessado pelo direito especificamente – que para

ele não distava muito da metafísica831 – mas ao pretender afastar tudo o que implicasse

subjetivismo,  acabou abrindo caminho para  doutrinas jurídicas como a teoria pura  do

direito832. “O positivismo científico introduzido no direito levou, num primeiro momento, a

restringir o direito aos textos: «o direito é o conjunto das leis existentes»”833. Porém, esta

“«imunização» para com com os influxos da ética”834, levada ao ápice pelo pensamento de

Kelsen encontrará seu desfecho na produção de normas jurídicas por estados totalitários

sem que se pudesse contestar sua validade por critérios outros que não sua adequação a um

sistema  hierárquico  legal  endógeno  e  autorreferenciado.  Foi  assim  que  na  Alemanha

nazista se construiu uma 'legalidade totalitária'.  

Mas  se  a  Teoria  Pura  do  Direito  exerceu  fascínio,  ela  também  foi
colocada em cheque pela constatação de que, mesmo com sistemas legais
produzidos de acordo com os cânones kelsenianos, se produziam fatos no
dia-a-dia não tratados pelo Direito. O fenômeno pôde ser observado em
grande  parte  com o  advento  dos  totalitarismos  e  da  segunda  grande
guerra,  quando  ficou  evidente  que  apesar  da  existência,  em tese,  de
Estados legais, horrores foram perpetrados, deixando claro que o homem
necessitava de proteção contra o próprio homem, e, os Estados, apesar de
seu  ordenamento  legal,  necessitavam  repensar  o  lugar  dos  preceitos

830 REALE, Miguel. Filosofia em São Paulo, p. 20.
831 VILLEY, Michel. Filosofia do Direito, p. 172.
832 COMPARATO, Fábio Konder. Ética: Direito, Moral e Religião no Mundo Moderno, pp. 354-356.
833 VILLEY, Mchel. Opus cit, p. 183.
834 BEÇAK, Rubens. A Dimensão Ético-Moral e o Direito. In, Revista Brasileira de Direito Constitucional,

v. 9, jan./jun. 2007, p. 312.
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morais e sua relação com o Direito835.
 

Enquanto o positivismo de Kelsen ainda ganhava terreno, a ideia de moralidade

política ganhava uma outra conotação. O positivismo científico de Comte, ateu em sua

essência,  não era,  no entanto,  amoral,  mas estava ligado a uma concepção de «moral

positiva», que a aproximava de uma ideia de comportamento observável, um papel social

que recenderá em sua rigidez aos planos republicanos de Platão. Aliás, assim como este836,

Comte acabará por se aproximar de uma teologia, só que neste caso uma inusitada teologia

sem deuses, encontrada na sua famosa religião da Humanidade.

O positivismo jurídico pode ser considerado uma face importante do processo de

laicização do Estado, de separação entre César e Cristo, que vai certamente afetar o mundo

político de modo diferenciado em Estados de tardia confessionalidade católica onde o

realismo político sempre foi mitigado em prol da preservação do imaginário do príncipe

perfeito, bom governante e justo condutor de almas.

Neste sentido é que se pode investigar se a obra de Maurice Hauriou (1856-1929),

grande  arauto  da  moralidade  administrativa,  não  se  enquadra  num  esforço  de

recuperação do controle moral perdido ou profundamente ameaçado por este mesmo

processo de laicização. 

É bastante conhecido o esforço católico realizado na passagem do século XIX

para o XX visando recuperar espaço dentro da própria doutrina cristã e também dentro

das universidades que, tanto na Europa quanto no Brasil, permaneciam muito afeitas ao

comtismo e  às  doutrinas  liberais.  A oposição  ao  liberalismo  [ou  aos  liberalismos],

conhecida  como  «tradicionalismo»  [ou  «tradicionalismo francês»  por  ter  se

desenvolvido marcadamente na França], que se opunha em primeira mão ao iluminismo

e valorizava “a tradição como critério de verdade”837,  vai  ser  agora condenado pela

Igreja católica,  que passou a não aceitá-lo como teoria do conhecimento.  Durante o

Concílio  Vaticano  I  (em 1870)  a  Igreja  revaloriza  imensamente  o  tomismo,  que  “é

ressuscitado como filosofia oficial da Igreja Católica”838. 

Na área jurídica brasileira este movimento de restauração religiosa é bem visível,

835 Idem ibidem.
836 BARKER,  Ernest.  Teoria  Política  Grega,  pp.  290  e  329  e  Greek  Political  Theory:  Plato  and  His

Predecessors., pp. 352 e 409. 
837 MACEDO, Ubiratan Borges de. A Presença da Moral na Cultura Brasileira, p. 98.
838 Idem, ibidem.
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por exemplo, nas reflexões de Alexandre Correia (1891-1984) e Alceu Amoroso Lima

(1893-1983), o primeiro ingresso em 1917 como professor na Faculdade de Direito da

Universidade  de  São  Paulo  [Filosofia  do  Direito  e  Direito  Romano]  e  o  segundo,

convertido  ao  catolicismo  em  1928,  vai  participar  da  chamada  «neocristandade» e

chegará a ser reitor interino da Universidade do Distrito Federal entre 1937 e 1938839,

sendo que ambos participaram “da geração dos nascidos ao fim do Império (1880) e

que,  por  reação  ao  laicismo da  República,  tentaram recuperar  os  valores  religiosos

tradicionais”840.  Havia  agora  novas  ameaças  contra  às  quais  à  Igreja armou  suas

defesas:  além  do  positivismo  científico  de  Comte  e  do  laicismo  liberalizante,  o

marxismo.  Uma das funções destes mestres era alinhar  o  ensino com a doutrina da

Igreja,  notadamente com o neotomismo, “que dominou a cultura brasileira dos anos

trinta até o final da década de cinquenta, entrando em crise após o Concílio Vaticano

II” 841. Como resultado desta ação, ficou famoso o episódio no qual Alexandre Correia

se opôs a Miguel Reale (1910-2006) no concurso que este último prestou em 1940 para

a Faculdade de Direito de São Paulo842. Amoroso Lima, por sua vez, durante o período

em que foi  reitor interino da Universidade do Distrito Federal, opôs-se “com sucesso ao

projeto acadêmico universitário idealizado por Anísio Teixeira (1900-1971), projeto que

advogava o ensino público e laico, proposta que, então, a Igreja considerava esquerdista e,

portanto, subversiva”843.

Este movimento foi  internacional e atingiu diversos países pois significou uma

política oficial do catolicismo inicialmente capitaneada de perto pelo próprio Papa Pio

IX (1792-1878) durante seu longo papado de mais de 31 anos (iniciado em 1846 e

encerrado com sua morte). O Vaticano I foi o primeiro concílio a ser realizado após o

Concílio de Trento (1545-1563), porém ele não significou como aquele um movimento

de reforma e,  definitivamente,  “não abriu  uma nova época na história da Igreja”844,

839 'Verbete' Alceu Amoroso Lima. In, A Era Vargas: dos anos 20 a 1945 e Dicionário Histórico Biográfico
Brasileiro  pós  1930.  Disponível  em
http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/biografias/alceu_amoroso_lima.

840 MACEDO, Ubiratan Borges de. A Presença da Moral na Cultura Brasileira, p. 93.
841 Idem, ibidem, p. 102.
842 O eminente professor Alexandre Correia deu seu voto ao tomista “João Pedro Galvão de Souza, filho de

tradicional família”. [Cf, MACEDO, Ubiratan Borges de. A Presença da Moral na Cultura Brasileira, p.
96].  Capítulo  também  publicado  em  forma  de  artigo  na  Revista  USP  e  disponível  em
http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/download/67002/69612.

843 COSTA,  Marcelo  Timotheo  da.  Um Católico  na  Praça  Pública.  In,  Revista  de  História  Biblioteca
Nacional Rio de Janeiro, 01/04/2012. Edição on line, s/p.

844 MARTINA, Giocomo. História da Igreja De Lutero aos Nossos Dias. Tomo III, p. 281.
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mais parecendo que se tentava fazer os relógios andarem para trás. 

A campanha  pela  reação  católica  foi  intensa  e  alcançou  êxito  dentre  muitos

pensadores. Porém, enquanto uns se declaravam abertamente católicos e combatentes

ativos, outros permaneciam em áreas discretas, não sinalizando abertamente sua adesão

ou sua militância a favor deste viés do pensamento conservador. Este parece ter sido o

caso de Hauriou, ainda que se considere que “a profundidade de suas análises não se

reduza à uma simples expressão de um contexto”845, não se pode deixar de considerar,

contudo, “que a configuração histórica do fim do século XIX e começo do século XX

determina  em  grande  parte  a  formulação,  e  articulação  entre  elas,  de  suas  teses

principais”846. 

O talento deste  eminente  jurista  francês  para  criar novos arranjos  para  velhas

ideias é inegável. Sobre este ponto já se disse: “tudo se passa como se através de uma

«arte  de  escrever»  que  lhe  é  própria,  o  jurista  tenha  conseguido  «girar  as  noções

liberais  retirando  sua  interpretação  dentro  de  um  sentido  favorável  a  seu  sistema

ideológico»”847. Enquanto “as referências bibliográficas explícitas de Maurice Hauriou

se limitam à citação e ao comentário das obras de seus contemporâneos e de certos pais

fundadores da sociologia”848, uma pesquisa mais demorada revela que “transparece que

seus ângulos de análises e de críticas são inspirados na tradição neocatólica do século

XIX” 849.

Já se observou que Hauriou tentou realizar uma síntese entre sociologia e tomismo

“por  meio  dos  conceitos  de  idéia  dominante,  como  pólo  da  instituição, de  natureza

sociológico-positiva, e de bem comum, de essência metafísica e sobrenatural. Isso permite

absorver a teoria da instituição no tomismo”850. 

Maria Helena Diniz  registrou que  Maurice Hauriou considerava “ser necessária

845 BARROCHE, Julien.  Maurice Hauriou, Juriste Catholique ou Libéral? In, Revue Française d'Histoire
des Idées Politiques, nº 28, p. 309. 

846 Idem, ibidem. 
847 Idem, ibidem. Aqui Barroche indica que está aplicando a Hauriou o mesmo raciocínio que O. Beaud

utilizou em «L'art d'écrire chez yn juriste: Carl Schimitt», Le Droit, le politique. Autour de Max Weber,
Hans Kelsen, Carl Schmitt/ dir. par C.-M. Herrera, Paris, L'Harmattan, 1995, p. 26. 

848 CLEMENT, Jean-Louis. Les Fondements de la Doctrine Juridique et Sociale de Maurice Hauriou (1856-
1929). In, Revista Crítica de História de las Relacionaes Laborales y de la Política Social, nº 3, p. 25.

849 Idem ibidem. 
850 ADEODATO, João Maurício. As Fontes Primárias do Direito: o Debate Europeu Cerca de 1850 a 1950.

In  ADEODATO, João Maurício.  A Retórica Constitucional  –  Sobre Tolerância,  Direitos Humanos e
outros Fundamentos do Direito Positivo. São Paulo: Saraiva, 2008. , p. 52.
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uma base metafísica para fundamentar a justiça”851 e que “criou um novo método jurídico

fundado  sobre  um  realismo  espiritualista,  superando  a  oposição  entre sociologismo e

normativismo - ao conceber a instituição como uma idéia objetiva. A instituição supõe a

agremiação de pessoas em torno de uma idéia diretriz que as une”852. 

Ronaldo Macedo Jr fez um recorte muito interessante do pensamento de Hauriou,

traduzindo um trecho significativo e esclarecendo:

Para o jurista francês, a arquitetura do sistema jurídico seria a seguinte:
«1)  Na base,  estão  os  standards  e  as  diretivas,  criações primárias  da
autolimitação do poder das várias autoridades sociais que administram o
direito nas operações da vida prática e na composição das controvérsias;
2)  Sobre as mesmas, existem as regras de direito escritas ou leis que
servem para controlar e conter o poder discricionário que a jurisprudência
exercita  por  meio  dos  standards  e  diretivas  e,  ademais,  para dar  à
sociedade regras mais gerais, melhor conhecidas e mais estáveis; uma vez
que as próprias leis necessitam da jurisprudência para serem aplicadas, se
estabelece entre estas e aquelas um equilíbrio prático que deixa para a
jurisprudência  uma  parte  da  discricionariedade;  3)  Um  pouco  acima
destes dois planos essenciais do direito, e com a finalidade de regular o
seu equilíbrio,  está o dúplice magistério  dos princípios jurídicos e da
doutrina. Até o plano no qual dominam os princípios, os vários elementos
do sistema jurídico se assentam sobre o poder, uma vez que as leis são
obra  de  um  poder  discricionário,  e,  assim,  da  mesma  forma  a
jurisprudência.  Na  zona  superior  dos  princípios,  encontramos,  pelo
contrário,  somente  ideias  puras,  as  quais  procuram  se  realizar  em
instituições  jurídicas,  mediante  a  obra  persuasiva  da  doutrina  e  a
organização dos costumes jurisprudenciais. Assim caminham as coisas
sociais,  movendo-se  do  polo  do  poder  para  o  polo  das  instituições,
mediante ação combinada dos sentimentos de autolimitação e da força
persuasiva das ideias»853 854.

851 DINIZ, Maria Helena. Compêndio de Introdução à Ciência do Direito, p. 106.
852 DINIZ, Maria Helena. Opus cit., p. 106.
853 MACEDO Jr. Ronaldo Porto. Carl Schimitt e a Fundamentação do Direito, p. 76 . 
854 No original, em francês, diz Hauriou em publicação de 1933:

“1º En bas, la couche des standards et directives, créations primaire de l'autolimitations du pouvoir des
autorités  sociales  diverses  que  administrent  le  droit  dans  les  opérations  de  la  pratique  et  dans  le
réglemente des litiges;
2º Au´dessus, la couche des règles de droit écrites ou des lois qui sont pour contrôler et limiter le pouvoir
discrétionnaire des jurisprudences avec leurs standards et directives et aussi pour procurer aux sociétés
des règles plus générales mieux connues et plus stables,  comme les lois elles-mêmes ont besoin des
jurisprudences pour leur application, il s'établit un équilibre pratique entre les jurisprudences et lois, qui
laisse aux deux une part de pouvoir discrétionnaire;
3º Au-dessus encore de ces deux couches essentielles du droit, et pour en régler l'équilibre, le double
magistère des principes juridiques et de la doctrine.
Jusqu’à cette hauteur où règnent les principes, les divers éléments du système juridique reposent sur le
pouvoir, car les lois sont l’œuvre d’un pouvoir discrétionnaire aussi bien que les jurisprudences. Dans la
zone supérieure des principes nous ne trouvons, au contraire, que des idées pures que cherchent à se
réaliser en des institutions juridiques par l'actons persuasive de la doctrine et par l’organisations des
coutumes jurisprudentielles.
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Temos  então  que  para  Hauriou  o  direito  se  manifesta  em quatro planos  que  se

organizam em zonas que vão desde uma «base», passando por uma «área intermediária»

indo até o «plano no qual dominam os princípios», sendo que este último plano possui uma

zona superior refinadíssima onde habitariam as «ideias puras». Vejamos que para Aquino o

direito também se manifesta em quatro áreas definidas: um plano superior de Lei eterna

(Suma Teológica I-II. Q. 93, a 1), seguido pelo plano da Lei natural, “participação da lei

eterna na criatura racional” (Suma Teológica I-II, Q. 91, 2) [princípios divinos que regulam

a criatura?], possuindo ainda o Direito uma área inferior onde se materializaria a chamada

Lei positiva divina e uma última camada, a Lei humana positiva.

Hauriou Aquino

Ideias puras
Princípios jurídicos e doutrina
Regras de direito escrito ou leis

Standards e diretivas

Lei eterna
Lei natural

Lei divina positiva
Lei humana positiva

Ideias puras = “ zona superior dos princípios”
(...) 

Lei eterna “razão ou plano da divina sabedoria,
enquanto  dirige  todos  os  atos  e  movimentos
das criaturas" (Suma Teológica Sessão I, Parte
II. Q. 93, a 1) 

Princípios jurídicos e doutrina = tem a finalidade
de regular o equilíbrio [das regras de direito
escrito ou lei]

A Lei natural vem a ser a “participação da
lei  eterna  na  criatura  racional”  (Suma
Teológica I-II, Q. 91, 2).

Regras de direito escritas ou leis = dar à
sociedade regras mais gerais, melhor conhecidas
e mais estáveis.

A Lei  Divina  Positiva  é  uma  “intervenção
especial  de  Deus  na  história”855.  São  leis
divinas escritas dadas especialmente “em razão
da  incerteza  do  juízo  humano”  (Suma
Teológica  –  Sessão I,  Parte  II.  Q.  91,  4).  É
exemplo dela o Decálogo.

Standards e diretivas = “criações primárias da
autolimitação do poder das várias autoridades
sociais que administram o direito nas operações
da vida prática e na composição das
controvérsias”

A Lei Humana Positiva orienta-se para o Bem
Comum e deve ser promulgada pela autoridade
competente. (Suma Teológica – Sessão I, Parte
II. Q. 90, 4).
“é da razão da lei  humana que seja diretiva
dos atos humanos” (Suma Teológica – Sessão
I, Parte II. Q. 96, 4)

Ainsi  va  le  mouvement  des  choses  sociales,  du  pôle  du  pouvoir  à  celui  combinée  des  sentiments
d'autolimitation et de l'ascendant des idées”. (HAURIOU, Maurice. Police Juridique et Fond du Droit. In,
Aux Sources du Droit. Le Pouvoir, L'Ordre et la Liberté, pp. 190-191).

855 GALACHE, Gabriel C. Galache et alii. Nota 'd'. In, Tomás de Aquino. Suma Teológica. Edições Loyola,
volume IV, p. 535.
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O pensamento  de Hauriou  é  efetiva  e  profundamente  marcado  por  uma visão

aristotélico-tomista do direito e sua concepção da humanidade não se distancia de uma

antropologia cristã856 que lhe dá sustentação e sentido. 

(...)  Hauriou  é  profundamente  católico:  ele  é profundamente  ligado à
tradição da Igreja e à filosofia tomista. (...) Liberal, católico, tomista: três
elementos  que  dão  sentido  à  sua  reflexão,  e  que  em  grande  parte
permitem compreender  a  busca,  quase  obsessiva  em Hauriou,  de  um
equilíbrio entre o Estado e a iniciativa individual ou entre movimento e
ordem por exemplo857. 

Suas ideias se construíram  em meio à  crise  modernista do catolicismo francês,

sendo Hauriou um fervoroso católico que se bate contra o monismo estatizante, isto

sem  deixar  de  ser  um  liberal  republicano.  Mestre  da argumentação,  o  Decano  de

Toulouse fala em Deus o tempo todo sem falar em Deus em momento algum. Dono de

um pensamento eclético com componentes pouco comuns que inclui

Patriotismo, rigor moral e apego à família; importância das liberdades
políticas e da propriedade privada; liberalismo econômico e atenção
ao  serviço  público;  defesa  do  voto  universal  e  insistência  sobre  o
papel das elites. Hauriou opera uma espécie de síntese que integra os
temas tradicionais do catolicismo do século XIX e uma doutrina de
essência liberal e republicana858.

A concepção de direito  de Hauriou  “é  fundamentalmente  moralista:  separado da

moral,  o direito corre o risco de se confundir  com simples fatos mas, polarizado pela

distinção entre o bem e o mal  ele está,  como deve estar,  arrimado na ideia  cristã de

verdade”859. Hauriou chega a se autodefinir, não sem um tom de provocação, “como um

positivista comtista que se tornou positivista católico, quer dizer, como um positivista que

vai utilizar o conteúdo social, moral e jurídico do dogma católico”860.

Em Hauriou a «instituição» é uma personalidade que parece assumir o papel  do

príncipe perfeito que conhece as regras morais [mirando-se no Espelho de sua própria

856 BARROCHE, Julien. Opus cit., p. 316.
857 MILLARD, Eric. Hauriou et la Théorie de L'institution. In, Droit et Societé, 30-31, 1995, pp. 386-387.

(Omiss nossas).
858 BARROCHE, Julien. Opus cit, p. 311.
859 Idem, ibidem, p. 320.
860 HAURIOU, Maurice. Principe de Droit Public, p. XXIV.



O Espelho e a Espada O Controle Ético Moral de Quem Administra o Estado p     Ð   -       Ð . 204

consciência  que o  conecta  com o  Deus  das  «ideias  puras»]  e  assim deve limitar  sua

atuação. Vejamos que para o Decano de Toulouse

as formas mais altas segundo as quais a ideia diretriz de uma instituição
tende a se exprimir subjetivamente não são propriamente jurídicas; elas
são morais ou intelectuais,  ou, se elas vem a se tornar jurídicas, é na
qualidade de princípios superiores do direito861.

e, em outra obra:

o  Poder público é obrigado apenas diante dele mesmo [no original em
francês:  «la  Puissance publique est  obligée seulement  vis-à-vis  d'elle-
même»],  do  ponto  de  vista  das  regras  de  um  tipo  de  moralidade
administrativa, a não cometer abuso de poder e à corrigir os atos que o
contenham (...)  [A Administração] (...)  é obrigada pelas regras da sua
moralidade interna, ela não é obrigada pelo direito adminsitrativo862. 

Vale lembrar que a ideia de conciliação entre foro interior (moralidade) com o foro

exterior (direito) é eclesiástica e foi o monge Graciano (C. Séc. XII-Séc. XIII,  autor do

Decreto de Graciano863) quem a teria suscitado. Na Divina Comédia864 Graciano dança

com Tomás de Aquino no Paraíso865, “por ser ele fundador do Direito Canônico; o mestre

que buscou conciliar a lei com a moralidade interior, a conciencia com o foro [ali referida

como “um e outro foro”]. Ideia esta com a qual Dante comunga em plenitude”866 (entre

chaves nosso). Registramos que Kelsen parece ter sido atento leitor de Dante, tanto que

produziu um comentário sobre o Da Monarquia, publicado em 1905867. 

Hely  Lopes  Meirelles,  na  primeira  edição  de  sua  obra  Direito  Administrativo

Brasileiro, em 1964, já usava a expressão moralidade administrativa – e isto nos conta

861 HAURIOU, Maurice. Aux Source du Droit – Le Pouvoir, L'Ordre et La Liberté, p. 117.
862 HAURIOU, Maurice. La Jurisprudence Administrative de 1892 à 1929. Tome Troisième, p. 248.
863  (...) “há de se notar que até o século XII, quando se publicou o Decreto de Graciano, não se clarificara e

generalizara  a  distinção  entre  delito  (foro  externo)  e  pecado  (foro  interno”  (RODRÍGUEZ,  Pedro
Fernández. El Sacramento de la Penitencia: Teología del Pecado y del Perdón, p. 178).

864 A Divina Comédia tem sido vista como a principal via de aglutinação e transmissão das ideias sobre o
inferno que circulavam na Idade Média, e responsável por boa parte da formação do imaginário cristão
acerca da punição divina maior aos 'culpados', ou seja, o inferno, que se seguiu. 

865 “Essa outra chama nasce do sorriso /  de Graciano que  um e outro foro /  ajudou como aprouve ao
Paraíso”
No original italiano “Quell'altro fiammeggiare esce del riso / do Grazian, che l'uno e l'altro foro  / aiutò
sí che piace in Paradiso” (cf, ALIGHIERI, Dante. A Divina Comédia. Livro III, Paraíso, Canto X. Edição
bilíngue Português-Italiano. Tradução de Ítalo Eugênio Mauro, p. 74) (grifos nossos)

866 CARCEDO, Laureano Robles; DELGADO, Luis Frayle. Estudio Preliminar y Notas. In, Dante Alighieri.
Monarquía, p. 8.

867 Die Staatslehre des Dante Alighieri. Sobre o tema ver ROVIRA, Monica García-Salmones. The Project
of Positivism in International Law, pp. 302-304.
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Giacomuzzi868 – pela via do português António José Brandão869. Em que pese o fato de não

ser muito conhecido no Brasil,  Brandão (1906-1984) foi  muito citado. Ele, um erudito

português,  filósofo  do  direito,  autor  de diversos  livros870,  foi  tradutor  da  Filosofia  do

Direito  de Del  Vecchio871.  De feição tomista,  sua concepção do direito “envolve a lei

natural que é participação da lei eterna no homem e, consequentemente, fundamento da lei

positiva”872. O pensamento deste ilustre lusitano aparece repleto de concepções bastantes

típicas do pensamento católico, ou seja, onde o ser humano se coloca diante de um mundo

repleto de mistérios divinos,  onde a razão deve se curvar à divina revelação e seguir

esforçando-se e, usando do livre arbítrio, escolher ajudar a cumprir o plano de Deus:

O homem não criou o Universo. Também não se criou a si  mesmo. A
própria realidade que se pode atribuir ao seu penoso esforço criador, - a
realidade histórica, com os dois sectores da Cultura e da Civilização, -
deve-se a dotes de que ele chega algumas vezes a usar conscientemente,
que é capaz de robustecer e de afinar, mas que também não criou, porque
nasceram com ele como dons gratuitos de um inefável e generoso criador.
Por isso, nem as suas próprias obras lhe aparecem limpas de segredos, ou

868 GIACOMUZZI, José Guilherme. A Moralidade Administrativa e a Boa-fé da Administração Pública: O
Conteúdo Dogmático da Moralidade Administrativa, 1ª edição, p.76.

869 BRANDÃO,  António  José.  Moralidade  Administrativa.  In,  BRANDÃO,  António  José.  Moralidade
Administrativa.  In,  Boletim  do  Ministério  da  Justiça  [Portugal],  nº  1  (Julho),  pp,  50-73.  Lisboa:
Ministério da Justiça, 1947. O  mesmo  artigo  foi  publicado  também no  Brasil  Revista  de  Direito
Administrativo, nº 25, pp. 454-467. Rio de Janeiro, 1951.

870 “Os seus estudos inserem-se num período de oposição ao positivismo, cujas concepções e valores são
postos  em  causa  perante  a  redescoberta  do  espiritualismo  e  da  metafísica,  que  evidenciam  as
insuficiências daquela corrente. Daí que o seu pensamento se afirme como um espiritualismo idealista,
sendo profundamente marcado pelas perspectivas do aristotelismo-escolástico renovado por Max Scheler
na sua ética material, Nicolai Hartmann na sua ontologia pluralista e Heidegger na aceitação da analítica
existencial”.
Dentre suas obras publicadas se contam «O Direito. Ensaio de Ontologia Jurídica (1942)»,
«Vigência  e  Temporalidade  do  Direito  (1943-1944)»,  «Sobre  o  Conceito  de  Constituição  Política
(1944)»,além de recensões e ensaios críticos publicados nas «revistas Atlântico (1942), Litoral (1944-
1945), Rumo (1946), Cidade Nova (1947), e [no] Boletim do Ministério da Justiça (1947)  e, ainda, a
tradução para o português da  «História da Filosofia Portuguesa, de Lothar Thomas»,  das  «Lições de
Filosofia do Direito,
de Giorgio Del Vecchio» e «do ensaio Sobre a Essência da Verdade, de Heidegger». (SOUZA, Ana Paula
Loureiro de. O pensamento filosófico de António José Brandão. In, Revista Didaskalia, nº. XXXI, 2001,
pp. 117-118. 
Ver também interessante trabalho de SOUZA, Ana Paula Loureiro de. «Um olhar sobre o pensamento
filosófico-jurídico de Antônio José Brandão». In, Revista Estudos Filosóficos (da Universidade Federal
de São João del-Rei), nº 14/2015, pp. 331-342.
Ver também TEIXEIRA, António Braz; CUNHA, Paulo Ferreira.  Filosofia do Direito. In, História do
Pensamento Filosófico Português, Volume V, pp. 35-41.

871 Cuja  obra  “expressou,  desde  1902,  uma  reflexão  anti-positivista  e  de  certo  modo  criticista”
(SALDANHA, Nelson. Santi Romano. Para um Reexame de sua Obra e de seu Pensamento.In, Revista
da ABLJ, nº6, 1994, p. 68.

872 SOUZA, Ana Paula Loureiro de. O Pensamento Filosófico de António José Brandão. Didaskalia, XXXI,
2001, p. 128.
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tão luminosas e translúcidas como para Deus a sua Obra873.

 Para Brandão “Deus é a origem e a garantia absoluta do Direito, da Justiça e da

Moral”874. Neste ponto ele não se distancia muito de Hauriou que teria declarado em uma

correspondência datada de 14 de julho de 1923 que “a teoria da instituição «o grande

trabalho de sua vida» era no fundo ligado à ideia de Deus”875. 876

Quando Hely Lopes Meirelles cita as ideias de Harriou pela via indireta de António

José Brandão – que alguns consideram como sendo uma 'porta torta' de entrada da questão

da moralidade administrativa no Brasil877 – e tal menção foi replicada ao infinito por todo o

país, talvez não tenha se tratado de um simples aproveitamento indiscriminado de uma

fonte hoje considerada por alguns como incerta e secundária, mas o que parece ter ocorrido

é que as ideias ali  expostas se adequaram e ocuparam o vazio deixado pela laicização

positivista e imperfeita do Estado brasileiro, cuja ossatura jurídica, de resto profundamente

lastrada na longa história portuguesa e eclesiástica, reclamava por uma alma. O artigo de

António Brandão é, neste sentido, muito interessante por revelar um esforço do autor – que

já sabemos tomista – em validar e valorizar um retorno a uma tradição moralizante do

direito  português  que  transbordara  para  o  brasileiro.  Registra  Brandão  o  hábito  dos

advogados portugueses de terminarem suas petições e minutas rogando sempre por uma

decisão favorável “em nome do conjunto da Moral e da Justiça”878. Prossegue o jusfilósofo

aduzindo que “se a fórmula existe, ainda hoje é respeitada, então, em dada fase da história

do Direito,  houve motivo bastante forte para  a cunhar com as  figuras da Moral  e da

873 BRANDÃO, José António. Sobre o Conceito de Constituição Política, p. 9. 
874 SOUZA, Ana Paula Loureiro de. Opus cit., p. 128.
875 SFEZ,  Lucien.  Essai  sur  la  contribution  du  Doyen  Hauriou  au  droit administratif  français.  Apud,

BARROCHE, Julien. Opus cit. p. 308. Apesar de ser secundária, a fonte parece ser confiável uma vez que
o referido trabalho de Lucien Sfez contou com avant-propos de André Hauriou. (1897-1973).

876 Castro Farias, cuja obra admiramos, emite entendimento de que “O jurista de Toulouse era um cristão
praticante. Mas o cristianismo não transparece facilmente nos seus enunciados. Se, de um lado, é verdade
que a referência às idéias cristãs desempenham um certo papel no seu pensamento, de outro, é preciso
relativizar essa referência, ou seja, não se pode esquecer que, em sua obra, os temas obedecem a uma
lógica determinada pela necessidade da construção de um novo saber jurídico”. (FARIAS, José Fernando
de Castro.  A Teoria do Estado no Fim do Século XIX e no Início do Século XX, pp. 23-24). Pedimos
licença para respeitosamente emitir entendimento relativamente contrário, uma vez que entendemos, e –
como se viu –  em boa companhia, que as ideias cristãs e tomistas desempenharam um papel central no
pensamento de Maurice Hauriou.

877 GIACOMUZZI, José Guilherme. A Moralidade Administrativa e a Boa-fé da Administração Pública: o
Conteúdo Dogmático da Moralidade Administrativa. pp. 76-78.  .
Ver também GIACOMUZZI, José Guilherme. A Moralidade Administrativa – História de Um Conceito.
In, Revista do Ministério Público, nº 49, pp. 64-65.    .

878 BRANDÃO, António José. Moralidade Administrativa. In,  Boletim do Ministério da Justiça [Portugal],
nº 1 (Julho de 1947), p. 54.
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Justiça”879. Ocorre que hoje – ele se refere a meados do século XX (1947) – aqueles que já

afirmaram a estreita relação entre a ideia de justiça e moral “logo foram excomungados por

heréticos pelo tribunal da opinião dominante”880. Não havia, segundo Brandão, então outro

comportamento a ser esperado do legista que “há mais de um século, tem a presidir à sua

formação mental à ideia de uma ordem jurídica integralmente fundada sobre a legalidade

jurídica”881. 

Brandão, que Hely Lopes incopora, é um discípulo jurídico de Tomás de Aquino,

filho da Faculdade de Direito de Lisboa, mas por ela rejeitado882, tendo então, a margem da

vida  acadêmica,  desenvolv[ido]  “uma  actividade  especulativa  jurídica  muito

importante”883:

Os seus  estudos inserem-se num período de  oposição ao positivismo,
cujas concepções e valores são postos em causa perante a redescoberta do
espiritualismo e da metafísica, que evidenciam as insuficiências daquela
corrente. Daí que o seu pensamento se afirme como um espiritualismo
idealista,  sendo  profundamente  marcado  pelas  perspectivas do
aristotelismo - escolástico renovado” (...).884

Assim, em meados do século passado, o controle da moralidade do príncipe e de

seus auxiliares, de fundo tomista (agora neotomista), começa a ganhar renovadas forças

no Brasil dentro de um quadro teórico que começa a afastar-se o positivismo jurídico

ainda reinante, mas que não caminha, no que diz respeito ao controle da moralidade do

administrador  público,  para  uma  construção  laica  do direito,  mas  apega-se  a  uma

principiologia  de  intrincado  mecanismo  a  revelar,  talvez,  mais  uma  face  das

permanências culturais recobertas por um suposto espírito de renovação.

 Em remate, lembramos que a Lei de Ação Popular (LAP), Lei 4.717 de 1965, que

em seu art. 2º, parágrafo único, letra 'e',  contemplou o desvio de finalidade e é com

frequência vista como uma precursora da consagração da moralidade administrativa885,

879 BRANDÃO, António José. Opus cit., p. 54.
880 Idem, ibidem.
881 Idem, ibidem.
882 António  José  Brandão,  em 1944,  não  obteve  aprovação para  ingresso  no  magistério  desta  mesma

universidade. (CF, SOUZA, Ana Paula Loureiro de. Opus cit., p. 117).
883 SOUZA, Ana Paula Loureiro de. Opus cit., 2001, p. 117.
884 Idem, ibidem.
885 GIACOMUZZI, José Guilherme. A Moralidade Administrativa e a Boa-Fé da Administração Pública, p.

118.
Ao se referir à 'Exposição de Motivos da LAP', GIACOMUZZI (p. 127) entende que: “Exsurge, então,
cristalino, o propósito, na LAP, de controle do fenômeno jurídico que se originou, na visão de Hauriou,
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parece ser, antes de tudo, uma lei que dá ao povo o direito de agir contra certos atos do

poder,  ou  seja,  um  viés  do  direito  de  resistir  a  ordens  injustas.  Como  se  sabe,  o

pensamento  de  Tomás  de  Aquino  e  seus  prolongamentos autorizavam  o  direito  de

resistência (não obedecer ao tirano, definido (também) como alguém que usa do poder

para  proveito  próprio886),  o  que contrastava com o pensamento  protestante,  que em

geral trabalhava com a ideia de que as autoridades fluíam diretamente de Deus, não

havendo posição clara, como aparece no tomismo, em relação a este direito887. Neste

sentido é que se pode mesmo dizer que o Administrador imoral se aproxima da imagem

cristã aristotélico-tomista do tirano. Efetivamente,  “a tradição ibérica em relação ao

tema da tirania remonta, pelo menos, ao código de leis intitulado Las Siete Partidas, de

Afonso X”888, onde restam condenados os reis que desviando-se do bem comum, usam

mal o poder889 e  “amam mais fazer em seu proveito,  ainda que seja em prejuízo da

terra, que em proveito comum” (Partida II, Título 1, Ley X). 

sob o signo da «moralidade administrativa». Como em França não se havia firmado o signo linguístico,
nossa  legislação  também não  o  mencionou.  Mas,  se  aqui  não  se  consagrou  o  significante  (signo),
aclamou-se, já lá em 1965, o significado, isto é, autorizou o controle da moralidade administrativa, tal
qual ela nascera na França”. 

886 (...) “considerando-se os males que dos tiranos provêm, visto como, quando o tirano, desprezando o bem
comum, vai no encalço do particular, segue-se que agrave de muitas formas os súditos, conforme as
diversas paixões que o dominem, levando a cobiçar determinados bens. (AQUINO, Tomás de (Santo). Do
Reino ou do Governo dos Príncipes ao Rei de Chipre, Cap. IV, 12, p. 133. 

887 Sobre a questão em Tomás de Aquino ver Aquino, Suma Teológica, Questão 96, artigo IV. Volume 4, pp.
589-590 e, ainda, do mesmo autor, Do Reino ou do Governo dos Príncipes ao Rei de Chipre, Capítulo
VII, 18. In Escritos Políticos de Santo Tomás de Aquino, p. 138; sobre Lutero e Calvino ver SKINNER,
Quentin. As Fundações do Pensamento Político Moderno, pp. 468-512.

888 COSTA, Ricardo da. O Espelho de Reis de Frei Álvaro Pais (c. 1275-1349) e seu Conceito de Tirania. In,
MALEVAL, Maria do Amparo Tavares (org.).Atas do III Encontro Internacional de Estudos Medievais.
Rio de Janeiro: Editora Ágora da Ilha, 2001, p. 338-344. 

889 “Otrosí dezímos que maguer alguno oviesse ganado señorío del regno por alguna de las derechas razones
que diximos en la ley ante desta, que si el usase mal de su poderío en las maneras que de suso diximos
en esta ley, quel pueden decir las gentes tirano, e tornarse el señorío, que era derecho, en torticero, asi
como dixo Aristótiles en el libro que fabla del regimiento de las cibdades et de los regnos.” (Las siete
partidas del Rey Don Alfonso el Sabio : cotejadas con varios códices antiguos por la Real Academia de la
Historia. Tomo 2: Partida Segunda, Titulo I, Ley X, p. 11).(grifos nossos)”. 
[“Em espanhol moderno: “Otrosí decimos que aunque alguno hubiese ganado señorío de reino por alguna
de las derechas razones que dijimos en las leyes antes de esta, que si él usase mal de su poderío en las
maneras que dijimos en esta ley, que le puedan decir las gentes tirano y tórnase el señorío que era derecho
en torcido,  así como dijo Aristóteles,  en el  libro que habla del  regimiento de las ciudades y de los
reinos.”] (Partida II, Título 1, Ley X) (grifos nossos)
[Tradução sugerida: “Outrossim dizemos que ainda que alguém tivesse ganho o senhorio do reino por
algumas das corretas razões que elencamos na lei antes desta, que se usasse mal de seu poder segundo
os modos que nos referimos acima nesta lei, as possoas podem chamá-lo de tirano, e torna-se torto o
senhorio, que era direito, assim como disse Aristóteles, no livro que fala do regimento das cidades e dos
reinos. (Partidas II, I-X)” (grifos nossos)
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 CAPÍTULO III

O ESPELHO ENCANTADO

1 – Um pós-positivismo? 

A ideia de que o poder público deve observar regras que não fluem exatamente

do ordenamento jurídico positivo – regras morais – é anterior ao abalo sofrido pelas

doutrinas  jurídicas  positivistas  no  segundo  pós-guerra,  quando  então  o  positivismo

jurídico  foi  colocado  no  banco  dos  réus  sob a  pesada  acusação  de  ter  permitido  a

legalização da barbárie promovida pelo nacional-socialismo.

O  início  do  século  XX  havia  conhecido  uma  efervescência  cultural  sem

precedentes.  Repleto  de  culto  à  racionalidade  científica,  saudava-se  a  ideia  de

progresso  e  convivia-se  como nunca  antes  e  cada  vez mais  com inovações  jamais

imaginadas. A ideia de ordem e objetividade, de valorização do conhecimento empírico

e racional era inegável. Tudo tendia a se transformar em ciência, tudo reclamava por

'cientificidade'. 

No plano jurídico europeu daquele início de século o positivismo jurídico seguia

impondo o direito positivo como  o direito científico, propagandeando uma libertação

de  conteúdos  irracionais  e,  especialmente,  de  'jusnaturalismos'.  O  direito  então

encontrava  ou  devia  encontrar  justificação  dentro  de  sua  própria  estrutura,  sem

elementos externos. Como ciência autônoma, ele deveria possuir uma teoria própria e

purificada  de  elementos  estranhos  a  sua  racionalidade  específica.  Conceitos  de

significados cambiantes tais como ética-moral e justiça tendiam a não pertencer mais

aos estatutos jurídicos. Os sentidos do justo ou do ético se imiscuíam no mundo das

sensações, da estesia, e como tais, assim como estava então ocorrendo nas artes890, os

890 “No século XX, na Alemanha se tem em geral a tendência de separar, de um lado, a estética e a ciência
geral  da arte,  e do outro,  a filosofia da arte”.  Alguns filósofos alemães chegaram a afirma que “os
problemas da criação artística e da obra de arte podem separar-se por completo da estética e construir
uma ciência especial, a ciência geral da arte”. Talvez seja oportuno lembrar que na Alemanha de Kelsen –
ou na Europa de língua alemã – não era usual a separação entre estudos filosóficos e estudos estéticos e
não foram encontrados indícios de que a filosofia do direito tenha fugido a este padrão. (Entre aspas de
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problemas da criação do direito e do direito já criado – as leis positivas – deveriam se

separar por completo da subjetividade dos sentimentos [que parecia radicar na antiga

estesia que unia o belo, o bom e o justo]. O austro-húngaro Kelsen – grande nome do

positivismo jurídico – , publicaria em língua alemã sua Teoria Pura do Direito em 1934,

cerca de um ano após ter chegado a Genebra fugindo do nazismo e quando, após uma

rápida passagem pelo catolicismo, já havia se convertido ao protestantismo891.  Ainda

que Kelsen tenha se convertido ao catolicismo por conveniência política892 – jamais se

saberá com certeza –,  fato  é  que data  da época de sua primeira  conversão (i.e,  ao

catolicismo em 1905) a publicação de seu estudo sobre  A Monarquia de Dante,  Die

Staatslehre  des  Dante  Alighieri.  É  curioso  observar  que  o  período  posterior  à  sua

conversão ao luteranismo (c. 1912) coincide com a aproximação explícita de Kelsen

com pensamentos que afastam qualquer possibilidade de definir, juridicamente ou não,

o que seja 'bem'893. Este pensamento, comum à Escola Analítica e ao Círculo de Viena

(Wiener Kreis), atrita com a doutrina do bem como algo inteligível, típica da tradição

aristotélico-tomista. Observa-se que esta impossibilidade afeta igualmente a ideia de

bem comum. No plano religioso que surgira desde o início da grande Modernidade, a

Reforma  de  Lutero,  a  incognoscibilidade  do  bem  é  uma  doutrina  que  se  tornou

marcadamente protestante, e ela advoga a ineficácia de qualquer pretensão humana de

adentrar  e corresponder por  seu livre arbítrio  a uma moralidade orientada a esferas

superiores.

Apesar  do  Círculo  de  Viena  se  estruturar  como  uma  reação  ao  idealismo

kantiano, o sistema construído por Kelsen, muito conhecido entre os juristas, parece ser

de inspiração kantiana894 pois fecha o sistema legal em si mesmo confinando-o em uma

forma  piramidal  que  tem como  critério  de  validade  primeiro  –  validade  da  norma

BAYER, Raymond. Historia de la Estética, p. 412.)
891 Kelsen  se  convertera  ao  catolicismo  em  1905  e  em  1912  se  converteu  ao  protestantismo.  (Cf,

RODRIGUES  Jr.,  Otavio  Luiz;  TOFFOLI,  José  Antonio  Dias.  Hans  Kelsen:  o  Jurista  e  suas
Circunstâncias. In, KELSEN, Hans. Autobiografia, p. XXIII).

892 MANNHEIMER, Márcia Latgé. JANSEN, Letácio. Notas Sobre o Livro «Hans Kelsen – Vida e Obra»,
de Rudolf Aladar Métall. In Revista de Direito da Procuradoria Geral, nº 49, 1996, p. 147.

893 É sabido que Kelsen utiliza exemplo de cenas bíblicas, o que indica que ele era um leitor do texto sagrado
do  cristianismo.  Anote-se  que  ele  era  de  família  judaica.  (Ver,  por  exemplo,  KELSEN,  Hans.  A
Democracia. São Paulo: Martins Fontes, 1993)

894 [Kelsen] “afirma que sua norma fundamental trata-se de uma hipótese puramente racional, uma dedução
lógica e necessária, capa de fechar o sistema jurídico sem que o jurista necessite lançar mão de nenhum
critério extrajurídico. Sendo assim, a norma fundamental apresenta-se como um dado, um conceito a
priori,  evidenciando-se  a  forte  influência recebida de  Kant.”  (FREITAS,  Hudson Couto  Ferreira  de.
Teoria(s) do Direito: Do Jusnaturalismo ao Pós-positivismo, p. 91).
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fundamental  ou  constituição  –  uma  construção  pressuposta895 (aí  estaria  o  espírito

kantiano?). Mas não se deve perder de vista a influência de Hermann Cohen (1842-

1918)896 e  nem, tampouco, a noção de que a ideia de um ser humano confinado no

mundo [também no mundo de seus próprios sentidos e de sua própria racionalidade]

sem possibilidade  de,  por  sua  vontade  e  por  seus  atos,  dele  se  retirar,  aparece  no

protestantismo luterano (é célebre a reação de Lutero a ideia de livre arbítrio897). 

Nas palavras de Kelsen se percebe o fechamento do sistema:

se se pergunta pelo fundamento de validade de uma norma pertencente
a uma determinada ordem jurídica, a resposta apenas pode consistir na
recondução à norma fundamental desta ordem jurídica, quer dizer: na
afirmação de que esta norma foi produzida de acordo com a norma
fundamental898.

A “Teoria pura teve duas edições originais em alemão: uma em 1934 e uma em

1960, ambas editadas pelo editor vienense Franz Deuticke que, em 1905, publicara o

primeiro trabalho de Kelsen, A filosofia política de Dante”899. A chegada e a divulgação

da doutrina de Kelsen ao Brasil não deixa de ser controvertida. A polêmica em torno

das traduções da Teoria Pura revelam que até hoje não foi feita uma tradução brasileira

da primeira versão desta teoria – exatamente a de 1934, publicada quando o nacional-

socialismo já dominava o cenário político do norte europeu. Vejamos que:  

A primeira  apresentação  completa  da  teoria  pura  foi  traduzida  para
italiano,  japonês,  coreano e  espanhol.  De fato,  ela  já  estava  presente
quase inteira em Teoria geral do Estado, de 1925, mas só foi publicada
com o título Teoria pura do Direito em 1934. Uma versão em francês foi
publicada em 1953 com algumas alterações,  mas a autêntica segunda
edição, amplamente revisada e ampliada, só foi publicada em 1960. Em

895 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito, p. 222.
896 “A proposta de entender a influência da Kant em Kelsen é arriscada, mas não fora de propósito. Sabe-se

através da biografia de Kelsen que ele dedicou-se ao estudo das obras de Kant. Kelsen estudou com o
Hermann Cohen, professor da chamada Escola de Marburgo, que ensinava Kant em suas aulas. Cohen é
um comentador de Kant, que apresenta posições interessantes, e chega a recusar o conceito de «coisa em
si» kantiano. Esse professor de Kelsen escreve dentre outros livros, um denominado «Ética da vontade
pura», e acredita-se que tenha saído daí a inspiração para o título de seu livro. Porém não pode-se negar
que mais do que Cohen, pode ter sido o próprio Kant inspiração para o Kelsen. O Kant a que se refere
aqui é o Kant da Crítica da Razão Pura”. (SALGADO, Gisele Mascarelli. A pureza para Kelsen e Kant:
notas preliminares para estudo em Filosofia do Direito, s/p).

897 Sobre a disputa entre Lutero e Erasmo de Roterdã ver NASCIMENTO, Sidnei Francisco do. Erasmo de
Lutero: O Livre Arbítrio da Vontade Humana. Rev. Filos., v. 18 n.23, pp. 89-103, jul./dez. 2006.

898 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito, p. 222.
899 VELLOSO, Paula Campos Pimenta. Edição e Recepção de Kelsen no Brasil. In, Escritos – Revista da

Fundação Casa de Rui Barbosa, Ano 8, n. 8, p. 201.
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1933, publicou-se o que Rodolf Aladár Métall, discípulo e mais famoso
biógrafo de Kelsen, classificou como um ensaio, no qual Kelsen traçava
as linhas gerais do que, no ano seguinte, sairia como a primeira edição da
Teoria pura. Esse ensaio não se confunde com a referida primeira edição,
a qual, segundo Métall, não foi traduzida para o português. Entretanto,
em  1939,  a  Livraria  Acadêmica  publicou  o  ensaio  de  1933  sob  a
designação de Teoria  pura do Direito,  apresentando-o ao leitor  pátrio,
portanto, como a tradução da obra de 1934.

 

Seguindo a já clássica classificação feita por Hespanha900 e considerando que

para os positivistas só existe um direito (direito=direito positivo) o positivismo jurídico

teria se dividido em quatro grandes tendências: (1) positivismo jurídico legalista = o

direito se encontra apenas na lei; (2) positivismo jurídico historicista = o direito pode

ser encontrado nos registros da passagem da vida, que se plasmam nas instituições ou

no espírito do povo; (3) positivismo jurídico sociológico = o direito segue as leis da

sociologia e pode delas ser deduzido; (4) positivismo conceitual = o direito se encontra

em  “conceitos  jurídicos  genéricos  e  abstratos,  rigorosamente  construídos  e

concatenados, válidos independentemente da variabilidade da legislação positiva”901. 

Todas  estas  «modulações»  do  positivismo  jurídico  se unem  em  um  ponto

principal que é exatamente a certeza na capacidade humana de conhecer a realidade:

para  os  positivistas  o  direito  é  algo  real,  observável  em sua  plenitude  pela  razão.

Mesmo o chamado positivismo conceitual  trabalha com a ideia de que os conceitos

jurídicos genéricos e abstratos são verdades invariáveis. 

O abalo maior sofrido pelo positivismo jurídico se deu no ponto em que o ser

humano começa a modificar o critério de «exatidão da ciência» trocando o certo pelo

provável.  Neste  sentido,  o  chamado  pós-positivismo  científico,  como  crítica  da

racionalidade positiva,  não coloca em discussão a existência de uma realidade,  mas

nega a capacidade humana de conhecê-la em sua completude. O cientificismo que se

constrói no pós-positivismo é antes de tudo movido pela lógica probabilística. É como

dizer: podemos conhecer, mas nosso juízo sobre a realidade jamais será fechado nem

definitivo. Não se trata da suspensão do juízo, mas da construção de juízos provisórios.

900 HESPANHA, António Manuel Hespanha.  Panorama Histórico da Cultura Jurídica Européia, pp.  174-
175.
Ver também BARROSO, Luís  Roberto.  Fundamentos Teóricos e Filosóficos do Novo Direito Constitucional
Brasileiro. In: Revista Diálogo Jurídico, Salvador, ano 1, v.1, n. 6, set. 2001, p. 27.

901 HESPANHA, António Manuel Hespanha.  Panorama Histórico da Cultura Jurídica Européia, pp.  174-
175.
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Assim, o que pode ser chamado de pós-positivismo na sua versão jurídica tende

a se afastar do monismo das estruturas legais engessadas no exclusivismo da produção

estatal do direito e caminha no sentido de um direito aberto a outros centros geradores

de normas e mais maleável. 

O  pós-positivismo  identifica  um  conjunto  de  ideias  difusas  que
ultrapassam  o  legalismo  estrito  do  positivismo  normativista,  sem
recorrer às categorias da razão subjetiva do jusnaturalismo. Sua marca
é  a  ascensão  dos  valores,  o  reconhecimento  da  normatividade  dos
princípios e a  essencialidade dos direitos fundamentais.  Com ele,  a
discussão ética volta ao direito902.

Ao lado do positivismo e de certa forma em testilha com ele, estruturou-se desde a

primeira  metade  do  século  XX  o  já  mencionado  «institucionalismo»,  cujo  maior

representante foi Hauriou903. De um modo geral, o pensamento institucionalista caminha

pela via do antiformalismo ou antinormativismo e pela da recusa do monismo, ou seja, da

aceitação do Estado como única fonte do direito904. Tanto Maurice Hauriou, quanto, por

exemplo,  Santi  Romano905,  dois  pais  do  institucionalismo, compõem  uma  refinada

intelectualidade neotomista que se estabelece no ensino universitário no início do século

XX (como no Brasil Alexandre Correia (1891-1984) e Alceu Amoroso Lima (1893-1983),

especialmente nos países de línguas neolatinas906. 

902 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição, p. 327.
903 Há outras vertentes do institucionalismo, como é exemplo a do italiano Santi Romano (1875-1947), que

traz “uma teorização explícita do institucionalismo como doutrina jurídica (...) “em um escrito de 1917
(L'Ordinamento Giuridico), oferece uma primeira e completa versão da teoria. Esta se resume em dois
assuntos principais: a equiparação do ordenamento jurídico a uma «instituição», e a equivalência desta
última  a  uma  forma  social  organizada.  Isto  tem como consequência  a  ruptura  de  um dos  dogmas
principais do juspositivismo, o caráter único das fontes do Direito compreendidas todas elas na forma
estatal.  O  institucionalismo  romaniano  se  apresenta assim  como  uma  doutrina  da  pluralidade  dos
ordenamentos jurídicos e da abertura destes à sociedade e a seus movimentos. A qual se faz sem embargo
sacrificando de certa forma o conceito de norma, ao que se contrapõe um tanto tangentemente o de
instituição”.  (TORRE,  Massimo  La. Teorias  Institucionalistas  del  Derecho  (Esbozo  de  una  Voz  de
Enciclopedia). Traducción de Fco. Javier Ansuátegui Roig. In, Derechos y Libertades, n. 14, Época 11,
enero 2006, p. 104).
Anote-se que em 1912 Santi Romano, antes de seu  Ordenamento Jurídico, havia publicado Lezioni di
Diritto Ecclesiastico (Lições de Direito Eclesiástico). que conheceu uma segunda edição em 1923].

904 TORRE, Massimo La.  Teorias Institucionalistas del  Derecho (Esbozo de una Voz de Enciclopedia).
Traducción de Fco. Javier Ansuátegui Roig. In, Derechos y Libertades, n. 14, Época 11, enero 2006, p.
104.

905 ARANHA,  Márcio  Iorio.  Interpretação  Constitucional  e  as  Garantias  Institucionais  dos  Direitos
Fundamentais, p. 68.
É difícil não imaginar que Romano está pensando na Igreja e no direito eclesiástico quando, ao conceituar
ordenamento jurídico diz que “o caráter de instituição que deve ser atribuído a esta ou aquela entidade
advém da sua estrutura, do seu direito interno” (ROMANO, Santi. O Ordenamento Jurídico, p. 60).

906 A Academia da Religião Católica criada em 1801 por Zamboni, foi incorporada em 1934 pelo Papa Pio
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Pode-se dizer que a reação ao positivismo Kelsenismo foi construída quase  pari

passu com ele e aproveitou em parte a grande crítica já existente ao direito positivo de um

modo geral. Até o fim da Segunda Grande Guerra, e apesar das críticas, «os positivismos»

–  também  o  positivismo  científico  –  constituíram  uma  doutrina  dominante  no  meio

intelectual. A vinculação do positivismo jurídico de um modo geral e da doutrina de

Kelsen em especial às doutrinas do nacional-socialismo, assim como a dos fascismos

em suas diversas manifestações907 (salazarismo, franquismo, integralismo e mais um

sem número delas) – ainda que não corresponda à realidade – abalou profundamente a

credibilidade  do  positivismo  jurídico  e  sua  pretensão  de  encontrar  uma teoria  que

excluísse  em  absoluto  aspectos  tidos  por  cambiantes e  variáveis908.  Nem  mesmo a

reapresentação da Teoria Pura na década de 60 foi capaz apagar estas marcas. 

Considerando que o positivismo jurídico havia sido recepcionado (alguns diriam

construído909)  de  modo  diferente  nas  duas  grandes  tradições  jurídicas  ocidentais

XI (1922-1939) à Pontifícia Academia Romana de São Tomás de Aquino, fundada em 1880. Em 1936
realizou-se o II  Congresso Internacional  Tomista.  Acadêmicos como Del Vecchio,  Carnelutti  e  Santi
Romano  teriam  sido  membros  desta  academia.  (FORMENT,  Eudaldo.  Id  a  Tomás.  Principios  del
Pensamiento de Santo Tomás. Publicação on line, s/p). 

907 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo, pp. 241-242.
908 Talvez seja oportuno observar que do ponto de vista cultural a primeira metade do século XX europeu,

atropelado por duas grandes guerras, foi o período de grande reação aos ideias românticos. O delicado
homem  romântico  e  a  andrógina  mulher  (cujo  exemplo  mais  conhecido  é  a  «garçonne»  [Ver
MARCHAND,  Suzane.  La  «Garçonne»:  Un  Nouveau  Modèle  Féminin  (1920-1929).  In,  Cap-aux-
Diamants : La Revue d'Histoire du Québec, vol. 4, n° 2, 1988, p. 19-20.) , repletos de ambivalências e
ambiguidades  –  que  se  afirmaram durante  os  années  folles  da  Belle  Époque,  serão  objeto  de forte
perseguição pelos totalitarismos [de fundo tomista ou não], já que todos propunham um novo ethos, no
sentido de uma forma de proceder considerada ideal para a vida em sociedade, que incluía um ideal de
direito para uma «correção do mundo» que havia se degenerado. Neste sentido, pode se dizer que a
invocação da força mítica do «grande pai» e de uma possível restauração de alguma «masculinidade
perdida» pela modernidade, além e aquém das questões econômicas, também compõem este quadro, num
mundo que se põe a odiar as incertezas.
A delicada questão de uma androginia fundadora e divina, que fluiu em nossa cultura pelo pensamento de
Platão, foi um dos motes principais do romantismo. Sua expressão literária no final do século XIX vai ser
intensa e marcará o início do século XX notadamente na França, na Alemanha e na Inglaterra. [Sobre a
questão ver BÉGUIN, Albert. L'Âme Romantique et le Rêve: Essai sur le Romantisme Allemand et la
Poésie Française. Paris: Éditions José Corti,  1939. Ver também HOEVELER, Diane Long.  Romantic
Androgyny: The PennSylvania State University Press, 1990}. 
Do ponto de vista cultural, o nazismo se estabeleceu também contra este ideal. É conhecida a destruição,
em 6 de maio de 1933, do Instituto Magnus Hirschfeld em Berlim.(EVANS, Richard John. The Coming
of Third Reich, p. 375).
É se anotar que até os anos 20 do século passado Berlim disputava com Paris o título de capital andrógina
da Europa. Havia, inclusive, manuais turísticos próprios para indicação dos cafés especializados, como é
exemplo o Berlins lesbiche Frauen [Mulheres Lésbicas de Berlim], de 1928, de Ruth Margarete Roellig.
Mais tarde tais guias foram utilizados pelos nazistas como fonte de informação para destruição de tais
estabelecimentos.

909 No mundo da Common Law, especialmente na Inglaterra, fala-se em Jeremy Bentham (1748-1832) e John
Austin como fundadores do positivismo jurídico (e não Hans Kelsen ou Herbert Hart), que seriam seus
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(existindo um modo de ser do positivismo na Common Law e outro na Civil Law, uma

vez que enquanto na primeira tradição o direito positivo nasce predominantemente das

decisões dos tribunais que geram os precedentes; na segunda ele surge sob a forma de

regras escritas), as críticas ao positivismo também parecem seguir caminhos diferentes.

Vejamos que desde o início do século XX as críticas ao positivismo no ambiente da

Common Law vem em diversas ondas que se sucedem: 

Por  volta  dos  anos  20  e  30,  sociólogos  do  direito  arguem  que  a
natureza  e  o  propósito  das  leis  e  da  política  não  podem  ser
compreendidas  sem  referência  ao  espírito  do  povo  e  suas
temporalidades – um Volksgeist und Zeitgeist, como dizem os alemães.
A  escola  do  realismo  jurídico  dos  anos  30  e  40  usa  as  novas
descobertas da psicologia e antropologia para lançar dúvidas acerca da
imutabilidade e inelutabilidade do raciocínio jurídico. A revitalização
do jusnaturalismo nos anos 40 e 50 viu no horror  do holocausto de
Hitler e nos campos de trabalho forçado de Stalin, os gulags, o perigo
de  se  construir  um  sistema  legal  sem  pesos  e  contrapesos
transcendentes. O movimento internacional dos direitos humanos dos
anos 50 e 60 pressionou para que se investigasse mais diretamente as
fontes  e  sanções  dos  direitos  civis,  políticos,  sociais,  culturais  e
econômicos.  Marxistas,  feministas e o  movimento  neo-kantiano  nos
anos 60 e 70 usaram as críticas da linguística e do estruturalismo para
expor as falácias e a falsa igualdade das doutrinas políticas e jurídicas.
Watergate  e outros escândalos políticos nos  anos 70 e 80 alertaram
para a necessidade de uma melhor compreensão da ética legal  e  da
responsabilidade política.910

  

No início do século XX, no ambiente da Common Law, a crítica ao formalismo

jurídico  construída  pelo  mencionado  realismo  jurídico (EUA),  se  bateu  “mais

precisamente, contra suas operações de dedução lógica, afirmando que o direito não é

senão a predição da  solução jurídica que será anunciada pelos juízes em um caso de

litígio concreto”911. Na versão extrema deste realismo, as duas formas tradicionais de

direito positivo (isto é, segundo a Common Law/segundo a Civil Law) sequer existem

de  modo  definitivo,  sendo  o  direito  visto  como  algo extremamente  instável,

“novamente e a cada vez criado pelo juiz por ocasião de um litígio concreto”912.

Já nos países mais ligados à tradição continental europeia (Civil Law), notadamente

seguidores.
910 WITTE Jr., John; ALEXANDE, Frank S. Introduction. In, The Teachings of Modern Roman Catholicism

on Law, Politics, and Human Nature, p. XIX-XX.
911 BILLIER, Jean-Cassien. MARYIOLI, Aglaé. História da Filosofia do Direito, pp. 225-226. [grifado no

original]
912 Idem, ibidem, p. 226.
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nos países cuja tradição jurídica radica no direito germano-romano-canônico (como são

exemplos a França de Hauriou e a Itália de Santi Romano, mas também Alemanha ou

Portugal913 e sua antiga colônia, o Brasil), a crítica ao positivismo vai aparecer mais ligada

a estruturas próprias do sistema codificado. É uma crítica que talvez se possa chamar de

mais «idealista». Assim, um antipositivismo já é percebido, por exemplo, na Alemanha em

meados do século XIX, como reação ao racionalismo iluminista.

No  domínio  do  direito,  este  movimento  foi  caracterizado por  uma
tentativa  comparável  àquela  que  se  perseguiu  no  domínio  geral  da
filosofia: romper com o método que pretendia capturar os conceitos da
observação  dos  fatos,  bem  como  com  o  relativismo  que  ele  parece
comportar. Trata-se de afirmar o primado do conceito dentro da ciência
do direito, como se tentava fazer nos estudos de história, de moral ou
matemática914 .

 

Esta tendência idealista parece ter tido uma permanência significativa na sociedade

alemã. Até mesmo o discurso do nacional-socialismo não se distanciou da pretensão, ao

menos da pretensão propagada, de “realizar as aspirações idealistas”915 e de assegurar “a

vitória definitiva do espírito alemão sobre o positivismo”916.

A crítica jus-sociológica fora do mundo da Common Law não se estabeleceu com

igual força. As causas podem ser de variadas ordens. Uma explicação possível, no caso da

França por exemplo, pode ser a estrita ligação do direito, ou «dos direitos», à fundação de

uma Nação resistente à tirania. Assim sendo, o direito tende a ser percebido 

como  um  dos  mitos  de  fundação  da  Nação.  Por  consequência,  as
perspectivas  socio-jurídicas  que,  em  geral,  compõem  uma  dimensão
crítica,  encontram  mais  dificuldade  de  prosperar  do  que  em outros
contextos. O direito é visto como uma criação política revolucionária,
isto  quer  dizer  que  ele  decorre  do novo poder.  Por  esta razão, ele  é
idealizado e colocado acima ou fora de toda forma de debate cotidiano.
Assim,  quando a  lei  é  associada a este mito  fundador,  quando ela  é
considerada  como expressão deste  momento  criador  da  sociedade,  as
perspectivas críticas tendem a ser desqualificadas pelos protagonistas do
campo jurídico917. 

913 Em Portugal, após a restauração da cadeira de Filosofia do Direito em Coimbra (1936), assume a cátedra
Cabral de Moncada (1888-1874).que “se bem que haja dedicado a primeira fase da sua vida intelctual a
estudos de história do direito, já aí Cabral de Moncada revelara evidentes preocupações filosóficas e um
entendimento do mundo jurídico como realidade espiritual-cultural, bem distante da visão positivista,
normativista e sociologista então ainda imperante.” (TEXEIRA, António Braz.  Filosofia do Direito. In,
História do Pensamento Filosófico Português. Volume V. O Século XX. Tomo 2, p. 22). 

914 BOURTHOUMIEUX,  Charles.  Une  critique  Allemande  du  Positivisme  Juridique.  In,  Revue
Internationale de Droit Comparé. Vol. 3, n°1, Janvier-Mars de 1951. p. 82.

915 BOURTHOUMIEUX, Charles. Opus cit., p. 82.
916 Idem, ibidem
917 VILLEGAS, Mauricio García; LEJEUNE, Aude. La Sociologie du Droit en France: De Deux Sociologies
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Apresentar o direito ao bom governante como uma forma jurídica, como um direito

do povo ao  bom pastor  das almas que conhece o bem e guia o povo até  ele,  é bem

característico do pensamento escolástico-tomista.  

Já na Alemanha, que recepcionou o direito romano em bloco na passagem para o

século XVI por “força da autoridade”918, o direito escrito (positivado) foi imposto contra os

antigos direitos costumeiros dos povos germânicos que ainda sobreviviam no final  da

Idade Média. Ao mesmo tempo, uma brutal perseguição aos antigos 'ritos mágicos' se fez

pela  via  inquisitorial:  data  do  mesmo  período  o  tristemente  famoso  Malleus

Maleficarum919, [Martelo das Feiticeiras, 1484] dos inquisidores alemães Kramer (C. 1430-

1505) e Sprenger (1435-1495). Neste sentido, ou seja, como uma resistência ao 'direito

imperial'  imposto pelo soberano, é que a fuga para um idealismo jurídico do «espírito

ancestral do povo» é uma possibilidade. 

Há, ainda, uma reação conservadora ao positivismo que vai se estruturar a partir do

pensamento  de  uma  elite  religiosa  –  notadamente  católica  –  que  desde  a  Revolução

Francesa bradava contra a nova ordem ali estabelecida e que ganhou expressiva força com

a obra de Edmund Burke (1729-1797),  Reflexões Sobre a Revolução na França,  que,

publicada em 1790,  previu com alguns anos de antecedência,  o terror  que se instalou

naquele país.  Para o pensamento conservador qualquer forma de racionalismo jurídico

costuma ser visto como um erro, uma falsificação da realidade que recebe seus verdadeiros

parâmetros de Deus, que criou a sociedade, a monarquia, a família, a Igreja, enfim criou

um mundo hierarquizado com papéis pré-definidos onde o ser humano não tem exatamente

direitos, mas antes deveres para com a sociedade. Uma «natureza humana» que unifica a

humanidade em torno da ideia de igualdade fundamental é percebida como uma ficção. O

positivismo jurídico,  que  apresenta  uma teoria  que  se  pretende  liberta  de  parâmetros

morais,  que não quer  encontrar  suas bases  na história,  nem na tradição dos povos e,

ademais, que sequer cogita acerca da ideia da possibilidade de um Deus legislador, vai

sofrer pesados ataques de pensadores ligados à intelectualidade conservadora.

Anote-se que em Portugal o conservadorismo é que vai se apresentar como ponta

à la Création d'un Projet Pluridisciplinaire? In Revue Interdisciplinaire d'Études Juridiques, Vol. 66,
2011/1, p. 2.

918 CAENEGEM, Raoul Charles van. Uma Introdução Histórica ao Direito Privado. p. 36.
919 SPRENGER, James; KRAMER, Heinrich.  Martelo das Feiticeiras.  Tradução de Paulo. Fróes. Editora

Rosa dos Tempos. 
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de lança de toda crítica a critérios jurídicos racionais 'mentais' e modernos, isto é, que não

tiram suas conclusões da observação das tradições e do direito revelado920. A força da ideia

de revelação é efetivamente longa e persistente por toda a história portuguesa, tanto quanto

a noção de que o ser humano deve se esforçar para empreender o reto caminho que o

levará, por uma decisão sua e com o auxílio da Igreja, a reconciliar-se com Deus. O livre

arbítrio, isto é, a livre escolha entre o bem e o mal, é um conceito chave nesta ideia cristã

de jus. Em geral, doutrinas jurídicas ocidentais que falam da possibilidade desta escolha

consciente – e não propriamente em ruptura com uma ordem legal «humana» – deitam

raízes, ainda que não explícitas ou conscientes, no pensamento católico.

O controle  da  moralidade  administrativa  no  Brasil,  que  passa  pelo  filtro  do

pensamento neotomista de Hauriou, não parece ter se construído como uma ruptura

explícita  do  modelo  positivista,  mas  antes  por  uma  outra  via  que  passa  por  um

continuum que transita pelo pensamento contrarreformista e o liga à permanência do

tomismo  e  a  longa  tradição  dos  Espelhos  de  Príncipe.  Observa-se  que  a  fina

principiologia  que  aparece  na  base  da  construção  jurídica  da  segunda  escolástica,

tomando como exemplo o pensamento de Francisco Suarez (1548-1617) e seu conceito

de Lei Humana, segue o raciocínio de que esta somente  

se pode expedir  com fundamento e dentro do marco da lei  natural,
devendo ser particularmente respeitados os princípios fundamentais da
lei  natural  que  se  relacionam  com  o  bem  comum. O  bonum
commmune abarca não somente o  bonnun commmunitatis, quer dizer
aqueles bens que servem para assegurar a existência da comunidade,
senão também o bem dos membros particulares (felicitas singulorum
ut sunt membra), já que, e na medida que não cause danos aos demais,
faz  parte  do  bonum  commmune.  E  inversamente,  o  bonum
communitatis é  um  bem  de  cada  cidadão,  pois  sendo  o  fim  da
comunidade  a  felicidade  comum  de  todos  os  membros  (felicitata
communis),  devem os cidadãos estar  sempre dispostos a realizar  os
sacrifícios necessários para a proteção da comunidade921. [grifado no
original].

Para  Suarez  são  duas  as  condições  intrínsecas  da  lei  [ele  usa  exatamente  a

expressão em latim «conditiones intrinsecae legis»922] : (1) “que a lei seja justa”923 e (2)

que seja “dada justamente”924 [...] “pois primeiro, que é da essência da lei que mande o
920 TEIXEIRA, António Braz. A Filosofia Jurídica. In, Pedro Calafate (Dir.).In, Opus cit, vol. III.As Luzes,

p. 65.
921 CLEVES, Gonzalo A. Ramirez. Francisco Suárez. Artigo On Line, s/p. 
922 SUAREZ, Francisco. Tratado de las Leyes y de Dios Legislador. Livro I, Capítulo IX, 1, p. 36.
923 Idem, ibidem. Livro I, Capítulo IX, 2, p. 162.
924 SUAREZ, Francisco. Tratado de las Leyes y de Dios Legislador. Livro I, Capítulo IX, 2, p. 162.
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justo”925,  [...]  “esta mesma condição pode explicar-se de duas maneiras,  a saber:  ou

negativamente,  ou  seja,  que  o  que  se  manda  não  seja injusto  nem  torpe,  ou

positivamente, que seja justo ou honesto”926, pois

[...]
o  legislador  humano  não  tem  a  vontade  perfeita  como  Deus,  e  ,
portanto,  em si  e  de  fato  pode alguma vez  mandar  coisas  iníquas,
como  se  sabe;  mas  não  tem o  poder  de  obrigar  por  meio  de  leis
iníquas, e assim, ainda que mande coisas iníquas, tal preceito não é
lei, porque não tem força ou valor para obrigar927.
[...]
Digo em segundo lugar: é da essência da lei que se dê justamente (...)
porque é da essência da lei que se dê conforme a razão928.
[...] para que se dê a lei justamente devem distinguir-se em sua forma
três virtudes de justiça. A primeira é de justiça legal a qual pertence
procurar  o  bem  comum  e,  consequentemente,  guardar  os  direitos
devidos à comunidade929.
(...)
A segunda é a justiça comutativa a qual corresponde que o legislador
não mande mais do que pode930.
(...)
A terceira  justiça  é  a  distributiva  a  qual  se  requer  também na  lei,
porque mandando à multidão é como distribuir a carga entre as partes
da república na ordem do bem comum931. 

O que Suarez está defendendo é a ideia de que a lei humana que não respeita

certos  princípios  fundamentais  [as  “virtudes  de  justiça”932],  notadamente  os

relacionados ao bem comum, não encontra fundamento. O professor em Coimbra fala

de dentro do ambiente da Reforma Católica que digladiava com a Reforma protestante

e com realismo maquiavélico. O lastro moral do direito da escolástica ibérica remete

explicitamente à ideia de um conteúdo principiológico das normas, que devem traçar

um caminho seguro à produção de um bem e um comportamento adequado, um ethos,

para a salvação de todos.

Vejamos, porém, que não é comum no Brasil a referência explícita a pensadores

católicos que 'estão dentro'  da tradição moralista cristã que se formou na Península

Ibérica,  apesar  de  aparecerem  ideias  que  são  típicas  deste  pensamento  ou,  pior,  é

925 Idem, ibidem.
926 Idem, ibidem. Livro I, Capítulo IX, 2, p. 163.
927 Idem, ibidem. Livro I, Capítulo IX, 2, p. 164.
928 Idem, ibidem. Livro I, Capítulo IX, 7, p. 173.
929 Idem, ibidem. Livro I, Capítulo IX, 8, p. 174.
930 Idem, ibidem.
931 Idem, Ibidem. Livro I, Capítulo IX, 8, p. 175.
932 Idem, ibidem, Livro I, Capítulo IX, 8, p. 174.
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comum a referência a pensadores estranhos à tradição peninsular como se fossem parte

de um passado teórico integrado historicamente ao Brasil933. Certamente muitas destas

permanências  culturais  são inconscientes,  mas  nem por  isso  de  menor  importância,

talvez por se encontrarem naturalizadas tenham importância até maior e apontem para a

necessidade de estudos jurídicos mais profundos sobre 'moralidade política'934 e suas

permanências jurídico-culturais.

Emerson  Garcia,  por  exemplo,  na  importante,  densa  e referencial  obra

Improbidade  Administrativa,  já  na  8ª  edição,  discorre  brevemente  sobre  Thomasius

(1655-1728)  e  sobre  sua  importância  na  construção  da  distinção  entre  Moral  e

Direito935.  Porém, Thomasius é relativamente  estranho à tradição jurídica ibérica  na

qual o Brasil se insere. Com efeito [o texto a seguir se refere a Thomasius e Wolff],

“ainda que haja uma boa quantidade de estudos sobre eles em outros idiomas, raros são os

trabalhos em língua portuguesa dedicados aos dois autores, e os poucos casos em que eles

são abordados o tratamento é meramente superficial”936.  O fato de Thomasius ter sido

mencionado em obras do período pombalino937 parece não ter alterado esta situação.

Ademais,  deve  ser  anotado  que  Thomasius,  ainda  que  não  tenha  tido  suas  obras

incluídas no Index938, era luterano, o que deve ser considerado quando se estuda países

de confessionalidade católica.

 Uma  outra  questão  que  aparece  é  a  presença  de  concepções  tomistas  que,

tomadas de autores neotomistas, podem passar como se não radicassem no pensamento

933 Vejamos que mesmo Di Pietro, ao estudar direito e moral, se vale do pensamento tomista pela via indireta
de Ballesteros (Alberto Montoro Ballesteros. Sobre las Relaciones entre Moral e Derecho, 1988, pp. 75-
76). Tomas de Aquino não é mencionado na bibliografia, mas suas ideias estão lá: “Sobre o mínimo ético,
o autor cita trecho da Summa theologica, de Santo Tomás: «A lei humana não proíbe todos os vícios de
que se abstêm os homens virtuosos, mas tão somente os mais graves (solum graviora), dos que é possível
que se abstenha a maior parte da multidão, e principalmente aqueles que redundam em prejuízo para os
demais (in nocumentum aliorum), sem cuja proibição não pode conservar-se a sociedade humana»” (Ver,
DI PIETRO, Maria Sylvia.  Discricionariedade Administrativa na Constituição de 1988,  3ª edição, p.
172).

934 Não deixa de ser curioso, por exemplo, que um autor de extraordinária agudeza intelectual como Medina
Osório,  use  a  expressão  “Virtudes  e  pecados  dos  agentes  públicos  no  marco  da  moralidade
administrativa” (...) , opondo 'virtude a pecado' e não 'virtude a vício', de intersecção religiosa ao menos
mais suave. Como se sabe a primeira oposição é uma permanência de fundo religioso. (Ver, OSÓRIO,
Fábio Medina. Teoria da Improbidade Administrativa, 2ª edição, p. 97) 

935 GARCIA,  Emerson.  Dos Princípios Regentes da Probidade.  In,  Emerson Garcia  e Rogério  Pacheco
Alves. Improbidade Administrativa, p. 130. 

936 CABRAL,  Gustavo  César  Machado.Thomasius  e  o  Direito  Natural.  In,  Revista  Sequência,  no.72,
Jan./Abr. de 2016, p. 146.

937 Idem, ibidem.
938 Idem, ibidem.
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de Tomás de Aquino. Tomando a mesma obra, vemos que o autor menciona 

Com o  evolver  das  relações  sociais  e  a  paulatina  harmonização  dos
interesses  do  grupamento,  foi  inevitável  a  formulação  de  conceitos
abstratos, os quais condensam, de forma sintética, a experiência auferida
com a convivência social, terminando por estabelecer concepções dotadas
de certa estabilidade e com ampla aceitação de todos, o que contribui para
a manutenção do bem estar-geral.

Assim,  entende-se  por  moral  o  conjunto  de  valores  comuns  entre os
membros  da  coletividade  em  determinada  época;  ou  sob  uma  ótica
restritiva, o manancial  de valores que informam o atuar do indivíduo,
estabelecendo os seus deveres para consigo a sua própria consciência
sobre o bem e o mal. No primeiro caso, conforme a distinção realizada
pelo filósofo Bergson, tem-se o que se convencionou chamar de moral
fechada; e, no segundo, a moral aberta. 

A moral  fechada,  componente  indissociável  de  qualquer  sociedade,
cujos  contornos  essenciais  apresentam  maior  abrangência  e
uniformidade, se espraia por sobre todo o tecido social,  coexistindo
com  incontáveis  concepções  de  moral  aberta.  Num  Estado
Democrático, alicerçado sob os pilares do direito  e da isonomia de
tratamento, alcança a todos indistintamente.  Como afirmou o Papa
João Paulo II  na Encíclica  Veritatis  Splendor,  «não há nenhuma
diferença entre ser o dono do mundo ou o último dos 'miseráveis'
da  terra;  ante  as  exigências  morais  somos  todos  absolutamente
iguais»939. [grifo em negrito nosso].

Não se pode deixar de observar que, conforme já se expôs, o livre arbítrio, isto é, a

livre escolha entre o bem e o mal, é um conceito chave na ideia cristã católica de  jus.

Ademais,  sem  entrar  na  questão  do  tomismo  intrínseco  (ou  não)  de  Henri  Bergson,

mencionado  no  texto  acima,  é  fato  que  suas  teorias  “inquietaram  as  autoridades

eclesiásticas de Roma a tal ponto que em junho de 1914 três de seus grandes livros foram

incluídos no Index”940. Em 1931, porém, sua 

quarta grande obra, «As Duas Fontes da Moral e de Religião», se viu a
salvo  do  Index,  ainda  que  não tenham faltado apaixonadas  vozes de
alerta.  Fazia  já  tempo  que  cada  vez  mais  católicos  expressavam seu
reconhecimento a Bergson. Por exemplo, a Madre Maria de Jesus, priora
do Carmelo de Montmartre, escrevia em 13 de junho de 1927: «ainda que
Bergson não tivesse mais mérito que o de conduzir-nos até o Absoluto,
teria  direito  a  um  lugar  particular  no  pensamento  cristão  e  a  um

939 GARCIA,  Emerson.  Dos Princípios Regentes da Probidade.  In,  Emerson Garcia  e Rogério  Pacheco
Alves.  Improbidade  Administrativa,  p.  129.  Anote-se que  não  foram  localizadas  nas  Referências
Bibliográficas menção a obra de Bergson nem à Encíclica Papal.

940 HEIDSIECK, François.  El Influjo de Bergson (1859-1941) en el Pensamiento Católico. In, CORETH,
Emerich;  NEIDL,  Walter  M.  e  PFLIGERSDORFFER,  Georg  (Editores).  Filosofía  Cristiana  en  el
Pensamiento Católico de los Siglos XIX y XX. Tomo 3, p. 355.
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reconhecimento particular»941. 

No  Bergson  das  «Duas  Fontes»,  que  seria  apenas  formalmente  judeu942,  se

reconhece muito da grande mística cristã943.

Outro  ponto  a  ser  comentado  é  que  o  autor  cita  um trecho  da  Encíclica  «O

Explendor da Verdade» de 06 de agosto de 1993. Vale a pena observar o trecho da

Encíclica dentro de um contexto um pouco maior: 

(...) 96. A firmeza da Igreja em defender as normas morais universais e
imutáveis,  nada  tem  de  humilhante.  Fá-lo  apenas  ao  serviço  da
verdadeira liberdade do homem: dado que não há liberdade fora ou
contra a verdade,  a  defesa categórica,  ou seja,  sem concessões nem
compromissos, das exigências absolutamente irrenunciáveis da dignidade
pessoal  do  homem,  deve  considerar-se  caminho  e  condição  para  a
existência mesma da liberdade.

Este serviço é oferecido a cada homem, considerado na unicidade e
irrepetibilidade  do  seu  ser  e  existir:  só  na  obediência  às  normas
morais  universais,  o  homem  encontra  plena  confirmação  da
unicidade  como  pessoa  e  possibilidade  de  verdadeiro crescimento
moral. E, precisamente por isso, um tal serviço é prestado a todos os
homens:  não  só  aos  indivíduos,  mas  também  à  comunidade,  à
sociedade como tal. Estas normas constituem, de fato, o fundamento
inabalável  e  a  sólida  garantia  de  uma justa  e  pacífica  convivência
humana, e, portanto, de uma verdadeira democracia, que pode nascer e
crescer  apenas  sobre  a  igualdade  de  todos  os  seus  membros,
irmanados  nos  direitos  e  deveres.  Diante  das  normas morais  que
proíbem o mal intrínseco, não existem privilégios, nem exceções para
ninguém.  Ser o dono do mundo ou o último «miserável» sobre a
face  da  terra,  não  faz  diferença  alguma:  perante  as exigências
morais, todos somos absolutamente iguais.

97. Assim as normas morais, e primariamente as negativas que proíbem o
mal,  manifestam o  seu  significado  e  a  sua  força,  ao  mesmo tempo,
pessoal  e  social:  ao  proteger  a  inviolável  dignidade  pessoal de  cada
homem, elas servem a própria conservação do tecido social humano e o
seu reto e fecundo desenvolvimento. Particularmente os mandamentos da
segunda tábua do Decálogo, lembrados também por Jesus ao jovem do
Evangelho (cf. Mt 19, 18), constituem as regras primordiais de toda a
vida social.

Estes mandamentos são formulados em termos gerais. Mas, o fato de que
«a pessoa humana é e deve ser o princípio, o sujeito e o fim de todas as
instituições sociais», permite precisá-los e explicitá-los num código de
comportamento mais pormenorizado.

941 HEIDSIECK, François. Opus cit.,Tomo 3, p. 355.
942 Segundo Antonin-Gilbert Sertillanges (1863-1948), Bergson teria se declarado privadamente cristão.(Cf,

HEIDSIECK, François. Opus cit, p. 355).
943 Idem, ibidem.
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Neste sentido, as regras morais fundamentais da vida social comportam
exigências  determinadas,  às quais  se  devem ater  tanto as  autoridades
públicas, como os cidadãos.

Independentemente  das  intenções,  por  vezes  boas,  e  das
circunstâncias,  amiúde  difíceis,  as  autoridades  civis  e  os  sujeitos
particulares  nunca  estão  autorizados  a  transgredir  os  direitos
fundamentais e inalienáveis da pessoa humana. Assim, só uma moral
que  reconhece  normas  válidas  sempre  e  para  todos,  sem  qualquer
exceção,  pode  garantir  o  fundamento  ético  da  convivência  social,
tanto nacional como internacional944. [Grifos nossos] 

É certo que “um elemento que hoje seguramente se define como característico da

cultura  ocidental  é  a  tematização  do  ético  nas  mais  diversas  esferas  da  atividade

humana”945, porém há que se cuidar para que seja feita uma separação mais exata entre

discurso jurídico e discurso teológico.  A questão que se põe em relevo é a vinculação

silenciosa  da  superação  do  pensamento  juspositivista  a  doutrinas  moralizantes  de

acentuado fundo religioso. O problema pode estar menos no que se diz e mais no que

não se diz946. No Brasil, talvez pela muito baixa divulgação da reflexão ético-moral de

cunho cientifico e pela extensa tradição que liga este tipo de reflexão ao pensamento

tomista,  esteja  havendo  uma  reedição  silenciosa  de  velhos  dogmas  e  antigos

instrumentos de controle, vestidos porém de ares inovadores.

Vejamos que um dos textos tidos como precursores da inserção do controle da

moralidade administrativa no Brasil data da década de 70 do século XX e é o trabalho

de  Manoel  de  Oliveira  Franco  Sobrinho  (1916-2002),  sobre  o  qual  se  diz  revelar

“esforço a desvendar o problema, até então enfrentado em esparsas e raras citações na

doutrina nacional – o que não deixava de ser estranho, ante a notória influência que o

direito administrativo nos legou”947. 

Em geral, Franco Sobrinho é estritamente apegado à concepção de que a lei tem

um conteúdo moral vinculado à ideia de fim, finalidade. Seu pensamento é ligado ao de

Lon Fuller (1902-1978) e de Georges Ripert (1880-1958), ambos por sua vez também

944 Ioannes Paulus PP. II.  Veritatis splendor a todos os Bispos da Igreja Católica sobre algumas questões
fundamentais do Ensinamento Moral da Igreja.

945 CARVALHO, Helder Buenos Aires de. Alasdair Macintyre e o Retorno às Tradições Morais de Pesquisa
Racional. In, OLIVEIRA, Manfredo A. de. Correntes Fundamentais da Ética Contemporânea, p. 31.

946 Vejamos  que  mesmo  Maria  Sylvia  Di  Pietro,  ao  tratar de  Direito  e  Moral  no  seu  clássico
Discricionariedade Administrativa na Constituição de 1988, já na 3ª Edição em 2012, cita Tomás de
Aquino se apoaindo na obra de Ballesteros. 

947 GIACOMUZZI, José Guilherme. Opus cit, p. 128 (1ª edição) e 135 (2ª edição revista).
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vinculados à defesa de um conteúdo moral  para o direito. O primeiro,  professor em

Harvard (é conhecida a aproximação de Ronald Dworkin com o pensamento de Fuller948)

e famoso por seus atritos doutrinários com Hart 

sobre se uma lei devidamente promulgada na Alemanha nazista poderia
ser considerada uma lei válida, Hart defendeu algo próximo do conceito
hobbesiano de autoridade. Fuller tomou a opinião moderna do direito
natural – o que difere da de Aquino – que uma lei injusta não pode ser
uma lei válida949.

Mas em que,  exatamente,  esta  nova  escola  do  direito natural  dista  da  ideia

tomista de que lex injusta non est lex? A resposta é que ela aponta não para critérios

extrínsecos mas para critérios intrínsecos à própria lei, em outras palavras, não existiria

mais  o  Deus  Legislador  que  gravou  o  senso  de  justiça nos  corações  dos  homens,

existiria  agora  uma  não  menos  misteriosa  «moralidade  interna  da  lei»  [«internal

morality of law»950]. Para Fuller:

Lei, considerada meramente como ordem, contém, então, sua própria
moralidade implícita. Esta moralidade da ordem deve ser respeitada se
quisermos criar qualquer coisa que possa ser chamada de lei, até a má
lei. A lei  por si só não tem poder para trazer essa moral à existência.
Até  que  nosso  monarca  realmente  esteja  pronto  para  encarar  as
responsabilidades de sua posição, não será bom para ele emitir ainda
um outro comando vazio, desta vez auto-endereçado e ameaçando-se
com punição se não consertar seus caminhos951.

Deslocando a justiça da lei para «dentro da lei», em um só movimento afasta-se

a ideia do Deus Legislador de Suarez e do Estado legislador de Hart (e outros).  Mas

fica a pergunta: isto não deita raízes no tomismo, por pressupor que os seres humanos são

capazes de conhecer – de sentir – o «sabor» da injustiça dentro da norma porque há um

padrão de 'justo direito' gravado em suas mentes/corações? Isto não lembra o catolicíssimo

948 Dworkin, efetivamente, apesar de não ter sido diretamente aluno de Fuller, não foi desatento às lições
deste mestre, tanto que publicou em 1965 na University of Pennsylvania Law Review o artigo «Morality
anda Law: Observations Prompted by Professor Fuller's Movel Claim». (KAINZ, Howard P.  Natural
Law: An Introduction and Re-examination, p. XIV.  

949 LETWIN, Shirley Robin. On the History of the Idea of Law, p. 217.
950 FULLER, Lon L. Positivism and Fidelity to Law: A Reply to Professor Hart. In, Harvard Law Review,

Vol. 71, no. 4, Feb., 1958, p. 645.
951 “Law, considered merely as order, contains, then, its own implicit morality. This morality of order must

be respected if we are to create anything that can be called law, even bad law. Law by itself is powerless
to bring this morality into existence. Until our monarch is really ready to face the responsibilities of his
position, it will do no good for him to issue still another futile command, this time self-addressed and
threatening himself with punishment if he does not mend his ways.” FULLER, Lon L.  Positivism and
Fidelity to Law: A Reply to Professor Hart. In, Harvard Law Review, Vol. 71, no. 4, Feb., 1958, p. 645.
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Hauriou  e  sua  ideia  de  «la  Puissance  publique est  obligée seulement  vis-à-vis  d'elle-

même»952 [o  Poder público é obrigado apenas diante dele mesmo] “pelas regras da sua

moralidade interna”953? Ademais, é inevitável a comparação com a escolástica ibérica

de Francisco Suarez e a sua ideia de “conditiones intrinsecae legis” 954 que sinaliza, como

já se viu, no claro sentido de que “o legislador humano”955 – isto é, o soberano, já que ele

estava num mundo anterior à tripartição de poderes – “pode alguma vez mandar coisas

iníquas, como se sabe; mas não tem o poder de obrigar por meio de leis iníquas, e

assim, ainda que mande coisas iníquas, tal preceito não é lei, porque não tem força ou

valor para obrigar”956, e isto por ausência das condições intrínsecas da lei, isto é, diz

Suarez, que ela seja justa, ou seja, que procure o “bem comum”957 e, consequentemente,

guarde “os direitos devidos à comunidade”958; “que o legislador não mande mais do que

pode”959; e que seja distribuída “a carga entre as partes da república na ordem do bem

comum”960.

Em que pese o esforço de Oliveira Franco Sobrinho ser pioneiro e o trabalho

possuir  méritos,  o  autor  não  parece  ter  abandonado  por  completo  as  tendência  ao

conservadorismo reveladas em sua juventude. Ouçamos o mesmo autor em 1937: 

Dispostos a salvar  o homem traduzindo os sinais  característicos do
renascimento  vital  pela  fé,  mesmo  contra  a  razão,  insurgindo-nos
contra  os  erros  do  passado;  contra  os  erros  dos  nossos  pais  e  dos
nossos avós, organizando a reação contra um mundo preparado para a
derrota do espírito;  de alma aberta para a vida,  dominados da mais
profunda tragédia cerebral, iremos aos poucos, com a construção do
novo direito, levantando dos escombros os verdadeiros princípios da
moral eterna”961.

Não  era  incomum  à  época  o  engajamento  de  jovens  a  pensamentos  de  viés

integralista,  um tipo  brasileiro  do  fascismo ligado ao  conservadorismo católico962.  Era

952 HAURIOU, Maurice. La Jurisprudence Administrative de 1892 à 1929. Tome Troisième, p. 248.
953 Idem, ibidem.
954 SUAREZ, Francisco. Tratado de las Leyes y de Dios Legislador. Livro I, Capítulo IX, 1, p. 36.
955 Idem, ibidem. Livro I, Capítulo IX, 2, p. 164.
956 Idem, ibidem.
957 Idem, ibidem. Livro I, Capítulo IX, 8, p. 175.
958 Idem, ibidem. Livro I, Capítulo IX, 8, p. 174.
959 Idem, ibidem.
960 Idem, ibidem. Livro I, Capítulo IX, 8, p. 175.
961 FRANCO SOBRINHO, Manoel de Oliveira. Discurso pronunciado na colação de grau dos Bacharéis de

1936 da Faculdade de Direito da Universidade do Paraná. In, Revista A Ordem [do Centro Dom Vital de
Ação Católica]. Ano XVII, Vol. XVII, 1937, pp. 26-27.

962 “Alceu  Amoroso  Lima,  em Recapitulando,  julho  de  1937,  apresenta  alguns  princípios  destinados  a
orientar a ação dos católicos, em face da sucessão presidencial. Inicialmente, observa que os católicos não
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comum  e  até  estimulada  a  adesão  de  católicos  a  movimentos  sociais  e  políticos

compatíveis com a doutrina da Igreja. Diversos pensadores ligados ao direito se engajaram

a linhas mais ou menos similares, os mais famosos no Brasil são Miguel Reale (1910-

2006), San Tiago Dantas (1912-1964) e Goffredo Telles Jr. (1915-2009).

Anote-se que em meio a ascensão de doutrinas de cunho fascista foi publicado pela

primeira vez no Brasil e em Portugal, quase simultaneamente, a tradução para a língua

portuguesa do Príncipe de Maquiavel, com 400 anos de espera. No Brasil, em 1933, como

uma espécie de alerta contra a ditadura de Vargas; em Portugal, em 1935, ao contrário,

como uma justificativa da ditadura salazarista. Enfim, de autor rejeitado a autor disputado,

ambos os lados evocando a luta de um bem contra um mal e a noção muito presente em

Maquiavel de que os fins justificam os meios e o imaginário da ditadura necessária, seja do

Estado proletário, seja do Estado fascista963.

Já Georges Ripert, por sua vez, professor de direito em Paris na primeira metade

do século XX, foi colaborador com o Regime de Vichi, apoio francês ao nazismo do

qual  participaram  inúmeros  intelectuais  do  conservadorismo  católico.  Ripert  foi

responsável, direta e indiretamente, pela nomeação de alguns deles964. 

Todo aporte dado a moralidade da lei no pós segunda guerra afetou sem nenhuma

dúvida todo o mundo jurídico ocidental. Nos quarenta anos que se seguiram ao término da

guerra  (1945-1985),  o  Brasil  passou  por  duas  Constituições  Federais,  por Atos

Institucionais  e iniciou as  preparações para uma terceira Carta,  fruto  de um esperado

processo de redemocratização.

O tema da moralidade administrativa ganhou grande visibilidade e impulso com

se podem conservar indiferentes ao debate político; e, em seguida, que a sua participação na vida pública
deve ser efetuada pela ação católica, social ou política, assim definindo-as: a ação católica é tida como
um preceito de consciência de todos os católicos, a que todos devem estar unidos; a ação social seria um
conselho de justiça para os católicos em relação à sociedade, no sentido de colaborarem na solução da
questão social, devendo merecer apoio particular as obras que tiverem um sentido cristão; e, finalmente a
ação política seria um direito dos católicos, devendo ser exercido dentro dos princípios morais que regem
toda a atividade humana, mas com plena liberdade de ação. O autor reafirma a distinção entre ação
católica, compreendida como a participação dos leigos no apostolado da hierarquia da Igreja; ação social
como uma das funções mais importantes da ação católica no campo social  e a ação política como a
participação  dos  católicos  individualmente  nos  movimentos  políticos,  não  contrários  à  Igreja”.
(VELLOSO, Mônica Pimenta.  A Ordem: Uma Revista de Doutrina,  Política e Cultura Católica.  In,
Revista de Ciência Política, 21 n. 3, jul./set. de 1978, pp. 155-156).

963 Ver  MONTEIRO,  Rodrigo  Bentes.  BAGNO,  Sandra.  Maquiavel  no  Brasil,  dos  Descobrimentos  ao
Século XXI. Rio de Janeiro: FGV Editora: Cia das Índias: FAPERJ, 2015.

964 Ver: HELLMAN, John. The Knight Monks of Vichy Regime France: Uriage, 1940-1945, p. 18.
CURTIS, Michael. Verdict on Vichy: Power and Prejudice in the Vichy France Regime, p. 311.
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sua inserção na Constituição Federal de 1988, sem alardes nem debates965. Um tema de

extrema complexidade ligado a longuíssimas tradições era agora materializado no topo da

hierarquia legal. Giacomuzzi, em trabalho muito rico e interessante, atribui esta inserção

“ao  momento  histórico  no  qual  veio  inserida  nossa  Constituição  Federal”966,  mais

exatamente ao fato de que o “país saía de regime autoritário de mais de 20 anos. Nesse

diapasão, podemos, sem dúvida, dizer que a Constituição brasileira de 1988 refletiu, no seu

texto, muitas das aspirações democráticas modernas”967. 

A percepção de que a moralidade da lei se levanta em face de um poder abusivo, de

que  há  alguma  coisa  por  trás,  acima  ou  dentro  da  lei  que  está  além  dela  própria,

constituindo-se em critério ético de validade é muito cara à tradição que fala do soberano

ético,  do  bom  rei.  Neste  sentido,  esta  tradição  rejeita  profundamente  o  realismo

maquiavélico, bem mais do que rejeita o contratualismo hobbesiano.

De todo modo, merece ser observado que a inserção do controle da moralidade

como regra constitucional foi acompanhada da atribuição de um poder em especial, fora

dos  três  poderes  tradicionais  dos estados  democráticos  contemporâneos, ao  Ministério

Público para o controle de algo que se denominava de moralidade administrativa, cujo

conteúdo jamais havia sido analisado mais profundamente pela doutrina jurídica nacional,

que havia se dedicado mais aos desvios de poder e de finalidade.

A doutrina brasileira que se desenvolveu após o já mencionado estudo
pioneiro de Caio Tácito [Do Desvio de Poder, RDTP 4/32], contribuiu
para solidificação do instituto do desvio de poder. Cretella Jr dedicou ao
tema estudo monográfico,  o  primeiro de oficial  publicação,  datado de
1964. Seguiam-se a ele a densa dissertação de Mestrado de Persival Júlio
Vaz Cerquinho, de 1976, calcada em uma visão kelseniana do Direito e
realçando o caráter objetivo do desvio de poder, e a obra de Maria Cuervo
Silva e Vaz Cerquinho, de 1979, ambos orientados por Celso Antônio
Bandeira  de  Mello.  o  qual,  mais  recentemente,  abordou  o  tema  da
discricionariedade administrativa, reservando um capítulo ao desvio de
poder, no qual põe em evidência a íntima relação existente entre os temas
discricionariedade e desvio de finalidade. No mais, o assunto é tratado
pelos administrativistas pátrios como capítulo específico das obras, ou em

965 Ver GIACOMUZZI, José Guilherme. A Moralidade Administrativa e a Boa-fé da Administração Pública:
O Conteúdo Dogmático da Moralidade Administrativa, p. 142 (2ª edição revista). O autor se questiona
muito acertadamente sobre “qual a razão de ter o constituinte brasileiro feito inserir novamente este signo
no nosso ordenamento jurídico, se havia sido abandonado, de há muito, no cenário jurídico mundial?”

966 Cf.,  GIACOMUZZI,  José  Guilherme.  A  Moralidade  Administrativa  e  a  Boa-fé  da  Administração
Pública: O Conteúdo Dogmático da Moralidade Administrativa,  p. 142 (2ª edição revista). O autor se
questiona muito acertadamente sobre “qual a razão de ter o constituinte brasileiro feito inserir novamente
este signo no nosso ordenamento jurídico, se havia sido abandonado, de há muito, no cenário jurídico
mundial?”

967 Cf, GIACOMUZZI, José Guilherme. Idem, ibidem, p. 142 (2ª edição revista). 
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artigos de doutrina isolados968. [Grifado no original. Entre chaves nosso]

Notadamente  são relativamente  poucos  os  estudos  brasileiros  sobre  moralidade

como campo da ética: “a ausência de reflexão ética chama a atenção dos estudiosos da

cultura brasileira”969, dizia Ubiratan Macedo em 2001, ou seja, quando a Constituição já

havia consagrado seu controle para a Administração. Ele também nos lembra que outro

pesquisador  já  havia  observado  tal  fenômeno,  reputando  curioso  que  o  pensamento

brasileiro “não tenha manifestado uma vez sequer interesse pela importante literatura ética

que a nossa época vem produzindo”970.

O  controle  da  moralidade  administrativa  como  'regra  principiológica'

constitucional, criação original do Brasil, surgiu em meio a eclosão do que usualmente se

identifica  com  expressões  tais  como  direito  principiológico,  pós-positivismo,

neoconstitucionalismo,  fenômenos  por  sua  vez  vinculados  a  outro  fenômeno  cultural

maior, uma dita 'pós-modernidade'. 

Do ponto de vista do controle da moralidade do administrador  público,  porém,

houve uma reedição de padrões que apontam para o passado, para uma longa tradição

ligada à pena de autores que mais parecem se vincular à segunda escolástica [do que à pós-

modernidade] e a controles derivados da 'suspeita de injustiça da lei', o que esconde uma

desconfiança – muito lusitana – da racionalidade da norma em nome da doutrina do direito

revelado.

Entendemos, assim, que a principiologia moral administrativa brasileira pode se

inserir  na  tradição dos  specula.  Ademais,  a noção de que a Lei  8.429/1992 – Lei  da

Improbidade Administrativa – criou um inédito ilícito civil de improbidade, que “com os

contornos que tem no nosso ordenamento, é sui generis, só existe no Brasil”971: ao criar um

modo paralelo para tratar do que em outros países é matéria penal por excelência972, acabou

criando – ou reeditando – um curioso sistema  mixti  fori  (de foro misto), lembrando o

existente nas Ordenações Filipinas973,  que regulavam os crimes que tanto pertenciam a

968 Idem, ibidem, p. 131 (1ª edição) e pp. 138-139 (2ª edição revista).
969 MACEDO, Ubiratan Borges de. A Presença da Moral na Cultura, p.1.
970 MELLO, Mário Vieira de. Desenvolvimento e Cultura – O Problema do Estetismo no Brasil, p. 262 – 2ª

edição, 1970, apud,.MACEDO, Ubiratan Borges de. A Presença da Moral na Cultura, p.1.
971 GIACOMUZZI, José Guilherme. Opus cit., p. 292. (1ª edição).
972 “Nos demais Países da família de Direito Continental a quase totalidade dos atos previstos como ilícitos

de  improbidade  entre  nós  é  combatida  somente  por  meio  do  direito  penal”  (GIACOMUZZI,  José
Guilherme. Opus cit, p. 292).

973 Ordenações Filipinas, Livro 2, Tit. 9: Dos casos mixti-fori. Os casos de foro misto se vinculavam em geral
a matérias que envolviam delitos contra os sacramentos, tais como contra adúlteros, perjuros e onzeneiros
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justiça régia,  quanto à jurisdição eclesiástica. No caso da improbidade – que em certa

medida se aproxima da quebra de um juramento [perjuro],  como já foi  observado na

prática tardia de se jurar sobre a bíblia ao assumir cargos públicos – tanto pode haver

investigação da chamada  «polícia judiciária» quanto do Ministério Público. Tanto pode

haver crime quanto ilícito civil.

O controle da moralidade do administrador público no pos-positivismo se baseia

na crença fundamental da ligação entre direito e moral e entre regras e princípios, o que

não  é  uma  novidade  absoluta  dentro  da  tradição  peninsular  ibérica,  mas  que  foi

ampliada  pela  criação  de  um  «poder  que  pode  agir»  em  nome  de  uma  moral  de

conteúdo incerto e em grande parte intuitivo, que acaba se tornando um controle da

discricionariedade à posteriori, deixando o agente público muitas vezes perplexo diante

de uma acusação de improbidade sem que nenhuma letra de nenhuma lei  tenha sido

violada e ainda que na total ausência de dano. Este padrão de imprecisão quanto ao

conteúdo da norma e de excentricidade em relação ao poder de agir inevitavelmente

traz questionamentos sobre o caráter neobarroco974 deste tempo que se diz pós-positivo.

Um neobarroquismo jurídico? Parece correto afirmar que uma definição do que seja

princípio inclui sempre algo incompleto, parcial e aberto para o futuro: 

são normas imediatamente finalísticas, primariamente prospectivas e
com  pretensão  de  complementaridade  e  de  parcialidade,  para  cuja
aplicação se demanda uma avaliação da correlação entre o estado de
coisas  a  ser  promovido  e  os  efeitos  decorrentes  da  conduta  havida
como necessária à sua promoção975. 

É  comum  em  estudos  sobre  princípios  aparecerem  palavras  que  denotam

indefinição, insegurança, fratura, fragmentação: 

Em um contexto fraturado, fragmentado — pensemos só por acaso no

(que emprestavam a juros). 
974 “O termo «neobarroco» tem sido frequentemente usado para referir-se aos exercícios verbais de alguns

notáveis romancistas latino-americanos (...). A disponibilidade do termo parece ter-se expandido desde
que Carpentier [Alejo Carpentier], no início dos anos sessenta, associou o barroquismo verbal de seus
textos à sua própria interpretação do continente latino-americano como mundo do «real-maravilhoso» (...)
Mas foi Severo Sarduy o escritor latino-americano que recolheu essa tradição reivindicatória dos mestres
cubanos e desenvolveu sua própria teorização no quadro das mudanças culturais dos anos sessenta, isto é,
quando  a  crise  começava  a  despejar  o  entulho  autoritário  produzido  pelos  pesadelos  da  Razão”.
(Omissões nossas; entre chaves nosso) (CHIAMPI, Irlemar. Barroco e Modernidade, p. 26).
Ver também, CALABRESE, Omar.  A Idade Neobarroca. (Especialmente o Capítulo IX,  Quase e Não-
Sei-Quê), pp. 169-184.

975 ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios, 13a edição, p. 85. 



O Espelho e a Espada O Controle Ético Moral de Quem Administra o Estado p     Ð   -       Ð . 230

direito internacional — e caótico, como é o do direito de nosso tempo,
o intérprete, em consequência, é chamado a uma tarefa dirigida a dar
unidade  e  coerência  que,  longe  de  configurar-se  como  condições
«obvias»  e  «naturais»  do  direito,  representam  hoje  exigências  que
implicam uma atividade interpretativa e que somente são realizáveis
no momento da aplicação976. 

Ocorre  que  este  tipo  de  estrutura  tem sido  identificado  como típica  de algo

chamado  'pós-modernidade',  mas  transita  também  pelo pensamento  neobarroco  que

vem se tipificando na América Latina.

O termo «neobarroco» propõe, tal como se lê, a reedição de uma certa
estética da cultura do século XVII,  sem embargo cabe perguntar  se
existe em verdade hoje algo a que se possa denominar deste modo. O
termo em questão estabelece uma relação entre o presente e o barroco,
porém existe tal relação? Ou talvez se trate é de elaborar o nome para
um presente que perde ou que debilita seus laços com a modernidade.
Neste  caso,  bem se  poderia  pensar  que  o  termo  neobarroco é  uma
resistência crítica a ideia de «pós-modernidade»977. 

Importa para o objeto desta tese registrar a efetiva especificidade do controle da

moralidade  do  Administrador  e  que a  possibilidade deste  controle  se  dá,  de forma

inédita, em um país que compõe a tradição da 'Civil Law ibérica', ou romano-germano-

canônica como preferimos, onde foi  muito permanente a ideia de controle especular

dos governantes. 

Sobre o Espelho Encantado, título deste capítulo, é uma referência ao epíteto de

rei Encantado dado a Dom Sebastião978, rei português desaparecido durante a batalha de

Alcácer-Quibir em 1578, cujo sentimento de falta se tornou uma presença fantástica979,

tanto no Brasil quanto em Portugal. Assim, é uma referência à percepção da fantástica

presença dos espelhos morais no Brasil, há muito fisicamente desaparecidos. 

976 ZACCARIA, Giuseppe. De Nuevo Sobre la Interpretación y los Principios Jurídicos, p. 284.
977 ROJAS, Sergio. Escritura Neobarroca, p. 225.
978 Sobre o tema ver : MEGIANI, Ana Paula Torres O Jovem Rei Encantado: Expectativas do Messianismo

Régio em Portugal, Século XIII a XVI. São Paulo: Editora Hucitec, 2003. 
979 Que Fernando Pessoa registrou:

(...)
“Livros são papéis pintados com tinta / Estudar é uma coisa em que está indistinta / A distinção entre nada
e coisa nenhuma. 
Quanto é melhor, quanto há bruma, / Esperar por D. Sebastião, / Quer venha ou não!” (...)
PESSOA, Fernando. Liberdade [trecho] (1935). In, O Guardador de Rebanhos, pp. 83-84.
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  CAPÍTULO IV 

O ESPELHO SEM PRATA E A ESPADA ILUSTRADA

1 – O controle jurídico da moralidade dos administradores públicos no Brasil de
hoje

Em geral se analisa hoje a moralidade administrativa e sua constitucionalização

no Brasil a partir do próprio texto constitucional e das inúmeras leis que se seguiram.

Uma vasta produção envolvendo o tema improbidade administrativa se produziu e se

produz  até  hoje.  Ocorre  que  a  maior  parte  destas  obras  doutrinárias  estão  sendo

elaboradas por membros do poder responsável  pelo controle da moralidade, ou seja,

trata-se de uma literatura jurídica bastante engajada e, em geral, laudatória e acrítica

em relação ao papel do próprio Ministério Público nestas mesmas ações. Outra parte da

literatura vem sendo feita por Magistrados, em geral responsáveis pelo julgamento das

Ações de Improbidade e ainda por Professores universitários, estes aparecem em menor

número se consideramos os que não são institucionalmente vinculados, para além do

magistério, à instituição ministerial980.

A Instituição brasileira, que é de origem ainda controvertida981 e sobre a qual se

diz, em geral, ser ligada à história da França, na realidade guarda hoje, para além do

nome, apenas alguma semelhança com estas suas supostas origens francesas982, já que o

Ministére Public, isto é, o Ministério Público francês, é extremamente dependente do

Poder Executivo983. Se observarmos a instituição sob a ótica do controle da moralidade

980 Ver tabela com amostragem ao final (Anexo I).
981 Ver um resumo desta controvérsia em FONSECA, Domingos Thadeu Ribeiro. A Instituição do Ministério

Público Brasileiro: Da Remota Concepção, Gestado no Direito Português e Partejado no Iluminismo
Francês. In, Revista de História do Direito e do Pensamento Jurídico, nº 3, pp. 123-168. Lisboa: Instituto
de História do Direito e do Pensamento Político da Universidade de Lisboa, 2012. 

982 Autores como José Damião Pinheiro Machado Cogan no seu Mandado de Segurança na Justiça Criminal
e Ministério Público, onde verifica a legislação sobre o Ministério Público nas Constituições de 25 países,
mais exatamente na página 82, é de opinião que a origem de MP brasileiro é lusitana.
No mesmo sentido Hugo Nigro Mazzili  no  seu  Regime Jurídico do Ministério  Público:  Análise do
Ministério Público na Constituição, na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, na Lei Orgânica
do Ministério Público da União e na Lei Orgânica do Ministério Público Paulista, p. 43.

983 RASSAT, Michéle-Laure. Le Ministère Public Entre Son Passé et Son Avenir, p. 64.
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a distância se torna ainda mais evidente984 uma vez que na França o Ministério Público

não  tem  poderes  para  controlar  a  moralidade  do  Administrador.  Talvez  pelo  já

comentado  papel  mítico  que  o  direito  assumiu  na  França,  sendo  percebido  como

instrumento vital contra a tirania, exista este imenso pendor por considerar este país a

origem dos poderes que tem por função a proteção do cidadão contra o Estado. Porém,

o controle  da moralidade do Administrador  através  de um órgão estranho ao  Poder

Judiciário não se desenvolveu na França. 

As  reformas  implementadas  pela  Constituição  brasileira  de  1988  deram  ao

Ministério Público brasileiro feições que não guardam relação com os agentes ligados à

representação e defesa do Estado como pessoa jurídica, funções estas assumidas pela

Advocacia Geral da União. Ademais, se olharmos apenas sob a ótica do controle da

moralidade,  a instituição brasileira guarda pouca ou nenhuma relação com qualquer

outra instituição ligada ao Estado laico, talvez porque o controle da moralidade dos que

exercem o poder sempre tenha sido um terreno marcadamente eclesiástico presente na

ideia de missão e de bom governo das almas, ademais “dentro de um enquadramento

ibérico  de  estreito  entre  o  Trono  e  o  Altar,  e  de  obediência  filial  ao  Pontífice

Romano”985.

É  certo  que quando foi  dado ao Ministério  Público  o poder  de agir  sobre  a

moralidade do Administrador Público, o pós-positivismo ainda era inexpressivo como

doutrina jurídica no Brasil e não havia ainda se popularizado a rede internacional de

computadores – que era restrita a alguns poucos ambientes universitários –, nem havia

transmissão ao vivo de julgamentos com a hiperexposição dos magistrados, o que acaba

levando, este último fator em especial, para dentro dos Tribunais uma lógica que pode

se  aproximar  mais,  e  talvez  perigosamente,  da  lógica  política,  onde  os  padrões  de

responsabilidade  “são  extremamente  flexíveis,  dinâmicos,  dúcteis,  perpassando

aspectos  que  transcendem  a  esfera  jurídica,  para  adentrar  o  campo  emocional,

984 “No sistema francês [nos lembra Medina Osório], berço da moralidade administrativa, posteriormente, ela
mesma perdeu vigor e intensidade, ganhando terreno a legalidade substancial, que absorveu suas lições e
sua  funcionalidade  normativa”  (OSÓRIO,  Fábio  Medina.  Teoria  da  Improbidade  Administrativa,  2ª
edição, p. 83). 

985 MARQUES, João Francisco.  José Pedro Paiva. Os Bispos de Portugal e do Império 1495-1777.  In,
Lusitana Sacra – Clero,  Doutrinação e Disciplinamento – Revista do Centro de Estudos de História
Religiosa. 2ª Série – Tomo XXIII, 2011, p. 317.
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subjetivo, político propriamente dito”986 e ainda estar sujeita ao antiquíssimo 'rumor'987.

Não  parece  ter  sido  isoladamente  que  as  inovações  constitucionais  deram

impulso ao tipo de controle que se faz hoje no Brasil, mas antes parece ter havido uma

conjugação de fatores, como a força da entrada de novas teorias jurídicas que cada vez

mais valorizam aspectos morais do direito. Deve também ser considerada a força de

tradições  que  ligam  muito  precocemente  o  pensamento brasileiro  ao  tomismo  da

escolástica ibérica em seus aspectos moralizantes da lei.

É importante a percepção de que a ductibilidade é um aspecto inexorável do direito

de hoje, quer se julgue isto adequado ou não, é uma condição e que, certamente, “comporta

efeitos negativos para a certeza do direito, [e] tem que se ter claro que estes efeitos não são

uma anomalia, senão uma consequência dos sistemas jurídicos atuais”988. Mas há que se ter

um  cuidado  especial  para  não  se  incorrer  na  necessidade  de,  a  todo o  momento,  o

Administrador público, sob o medo de ser responsabilizado por uma nova «interpretação

criativa»,  tenha  necessidade  de  se  valer  de  consultas  prévias,  uma espécie  de  ação

declaratória  ou  consulta  declaratória  feita  ao  Ministério  Público  (um  Nihil  Obstat989),

acerca da possibilidade ou não da prática de certos atos.

Vejamos que: 

A fixidez,  que  é  um  aspecto  da  certeza,  já  não  é,  portanto,  uma
característica dos atuais sistemas jurídicos e o déficit de certeza que dele
deriva não poderia se remediar com uma teoria da interpretação mais
adequada. Se acaso – porém esta é outra questão – deve pensar-se em
organizar essa tendência a transformação intrínseca ao ordenamento para
que  não  destrua  outros  valores,  como  a  igualdade  jurídica,  a
previsibilidade,  a  imparcialidade e o caráter  não arbitrário  da atuação
administrativa e judicial990.

986 OSÓRIO, Fábio Medina. Teoria da Improbidade Administrativa, 2ª edição, p. 93.
987 “Os rumores não se limitavam a ser um elemento anedótico da cultura política romana. Como veremos,

constituíam um fator que exercia uma crítica contra a classe dirigente de forma externa pelo povo e de
forma interna pelos mesmos membros da elite política. Os rumores se erigiam claramente como um meio
de controle dentro da classe política”.
As fontes antigas nos apresentam rumores de todo tipo,  principalmente preservados pelo interesse que
podiam apresentar para o receptor da informação. A terem sido majoritariamente transmitidos em cartas
dirigidas a membros  da elite governante, estes rumores tratam quase de maneira unânime da situação
política em Roma e dos casos judiciais com carácter político”. (LÓPEZ, Cristina Rosillo.  "Temo a los
Troyanos": Rumores y Habladurías en la Roma Tardorrepublicana. In, Polis. Revista de Ideas y Formas
Políticas de la Antigüedad Clásica, n. 19, 2007, pp. 116-117).

988 ZAGREBELSKY, Gustavo. El Derecho Dúctil, p. 146.
989 Expressão  em  latim  que  significa  "nada  obsta",  em  geral  utilizada  para  liberação  de  publicações

indicando correção moral e doutrinária segundo dogmas eclesiásticos. 
990 ZAGREBELSKY, Gustavo. Opus, cit., p. 146.
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Ademais, se é verdade que o poder tende a abusar-se de si e que coibir abusos é

sempre  necessário,  deve-se  cuidar  para  que  haja  algum  grau  de  certeza  para  o

Administrador,  pois  “não  será  toda  desonestidade  que  indicará  falta  de  probidade,

muito  menos toda ineficácia se  encaixará  nesta categoria normativa”991.  O Supremo

Tribunal Federal, pelo voto do Ministro Dias Toffoli no AI 791.811 RG/SP, com ementa

publicada em 16 de setembro de 2010992, reconheceu a relevância da segurança jurídica

para o Administrador e para a Administração como um todo na celebração de contratos

de prestação de serviços:

A questão apresenta densidade constitucional e extrapola os interesses
subjetivos  das  partes,  sendo  relevante  para  todas  as  esferas  da
Administração  Pública,  que  podem  deparar-se  com  situações  que
demandem a celebração de contratos de prestação de serviços e que
poderão, depois de estabelecida por este Supremo Tribunal Federal a
exata  compreensão dos  comandos  constitucionais  em debate  nestes
autos,  agir  com mais  segurança,  evitando  a  celebração de  avenças
possíveis  de  anulação,  bem  como  sujeitas  a  imposição  de  graves
sanções para aqueles que tomarem parte em tal tipo de contratação993.

As graves sanções a que se refere o Ministro Dias Toffoli são a suspensão dos

direitos  políticos,  a  perda  da  função  pública,  a  indisponibilidade  de  bens  e

ressarcimento ao erário. O caso é emblemático porque, a par de não ter havido prejuízo

ao erário, uma vez que o contrato foi cumprido, envolve a apreciação dos limites do

poder do administrador em ato discricionário no qual decide se tal ou qual serviço é

especializado  a  ponto  de  dispensar  o  processo  seletivo  licitatório.  Independente  do

resultado final, a importância dada a necessária proteção do Administrador dando-lhe

segurança jurídica para decidir é por si só fundamental.

O novo Ministério Público nascido com a Constituição de 1988 que foi afastado

da tradicional função de defesa do Estado e investido de poderes, em conjunto com a

perda de força da doutrina juspositivista que já vinha se processando no Brasil,  vai

resultar  em  uma  espécie  de  poder  de  vigilância  da  moral  administrativa  único  no

mundo  contemporâneo.  A influência  que  viria  com o  pensamento  de  Ronald Myles

Dworkin (1931-2013) seria fundamental neste processo. A tradução de alguns de seus

991 OSÓRIO, Fábio Medina. Teoria da Improbidade Administrativa, p. 100.
992 Supremo  Tribunal  Federal.  Coordenadoria  de  Análise  de  Jurisprudência.  DJe  nº  190  –  Divulgação

07/10/2010. Publicação 08/10/2010. Ementário nº 2418. 
993 Idem, ibidem. 
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livros  para  o  português  no  Brasil,  como «Law's  Empire»,  de  1986  [O Império  do

Direito,  1ª  edição  em  1999  e  2ª  edição  em  2007)  divulgou  imensamente  seu

pensamento.  Outras  publicações  do  mesmo  autor  viriam  em  seguida,  das  quais

podemos  citar:  «A  Matter  of  Principle»,  1985,  traduzido  como  Uma  Questão  de

Princípio (1ª edição abril de 2000, com 2ª tiragem em agosto de 2001); «Taking Rights

Seriously», 1977, traduzido como Levando os Direitos a Sério, em 2002. 

O Ministério Público tem se revelado um poder altamente intelectualizado, que

detém cada vez mais o domínio da produção doutrinária no que diz respeito ao tema da

moralidade  administrativa  e  de toda uma principiologia  jurídica  que se instalou  no

meio  jurídico.  A quebra  da  força  da  lei  em seu  sentido  positivado retira  do  poder

legislativo uma parcela não desprezível do poder de construir o direito. Dentro desta

estesia  jurídica  do 'justo  direito',  a  compreensão do que vem ou não a  ser  uma lei

observável pelo Administrador público acaba em grande parte se construindo na mente

do  membro  Ministério  Público  responsável  por  este  ou  aquele  setor.  Assim,  o

Administrador deve também se importar, e muito, em saber se aquela norma, legítima e

em vigor, pode entrar em testilha com algum princípio defendido por algum membro do

Ministério Público a ponto de ser chamado, ele Administrador, a ajustar sua conduta.

Tomemos  um  exemplo  objetivo  em  casos  de  terceirização  de  serviços  por

fundações ou autarquias públicas federais. 

Apesar do Decreto nº 2.271/97 em seu art. 1º, bem como a IN/SLTI/MPOG nº

02/08, alterada pela IN/SLTI/MPOG nº 03/09 permitirem expressamente a contratação

de pessoal terceirizado, verbis:

Art . 1º No âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional poderão ser objeto de execução indireta as atividades
materiais  acessórias,  instrumentais  ou  complementares  aos  assuntos
que constituem área de competência legal do órgão ou entidade. 

Apesar da Instrução Normativa  MP Nº 2,  de 30 de abril  de 2008 -  DOU de

23/05/2008  –  com  alterações  posteriores,  que  possui força  normativa  para  a

Administração Pública, autorizar tais contratações, verbis:

 
(...)
DA TERCEIRIZAÇÃO

Art.  6º  Os  serviços  continuados  que  podem  ser  contratados  de
terceiros pela Administração são aqueles que apoiam a realização das
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atividades essenciais ao cumprimento da missão institucional do órgão
ou entidade, conforme dispõe o Decreto nº 2.271/97.
§ 1º A prestação de serviços de que trata esta Instrução Normativa não
gera  vínculo  empregatício  entre  os  empregados  da  contratada  e  a
Administração,  vedando-se  qualquer  relação  entre  estes  que
caracterize  pessoalidade  e  subordinação  direta.  (Incluído  pela
INSTRUÇÃO NORMATIVA MP Nº 3, DE 15/11/2009) 
§ 2º O objeto da contratação será definido de forma expressa no edital
de  licitação  e  no  contrato,  exclusivamente  como  prestação  de
serviços , sendo vedada a utilização da contratação de serviços para a
contratação de mão de obra, conforme dispõe o art. 37, inciso II,  da
Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil.  (Incluído  pela
Instrução Normativa MP Nº 3, de 15/11/2009)

§  3º  A contratação  deverá  ser  precedida  e  instruída com plano  de
trabalho, aprovado pela autoridade máxima do órgão ou entidade, ou a
quem esta delegar competência, e conterá, no mínimo: (Incluído pela
Instrução Normativa nº 3, de 15/11/2009)

I - justificativa da necessidade dos serviços; (Incluído pela Instrução
Normativa nº 3, de 15/11/2009)

II - relação entre a demanda prevista e a quantidade de serviço a ser
contratada; (Incluído pela Instrução Normativa nº 3, de 15/11/2009) 

III  -  demonstrativo de resultados a serem alcançados em termos de
economicidade  e  de  melhor  aproveitamento  dos  recursos  humanos,
materiais  ou  financeiros  disponíveis.  (Incluído  pela  Instrução
Normativa nº 3, de 15/11/2009)
Parágrafo único. A prestação de serviços de que trata esta Instrução
Normativa  não  gera  vínculo  empregatício  entre  os  empregados  da
contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes
que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

Art.  7º  As  atividades  de  conservação,  limpeza,  segurança,
vigilância,  transportes,  informática,  copeiragem,  recepção,
reprografia,  telecomunicações  e  manutenção  de  prédios,
equipamentos  e  instalações  serão,  de  preferência,  objeto  de
execução indireta. 

§ 1º Na contratação das atividades descritas no caput, não se admite a
previsão de funções que lhes sejam incompatíveis ou impertinentes.
 
§ 2º A Administração poderá contratar, mediante terceirização, as
atividades  dos  cargos  extintos  ou  em  extinção,  tais  como  os
elencados na Lei nº 9.632/98.
§ 3º As funções elencadas nas contratações de prestação de serviços
deverão observar a nomenclatura estabelecida no Código Brasileiro de
Ocupações -  CBO, do Ministério do Trabalho e Emprego. (Incluído
pela (Incluído pela Instrução Normativa nº 3, de 15/11/2009)
Art.  8º  Poderá  ser  admitida  a  alocação  da  função  de apoio
administrativo, desde que todas as tarefas a serem executadas estejam
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previamente  descritas  no  contrato  de  prestação  de  serviços  para  a
função  específica,  admitindo-se  pela  administração, em  relação  à
pessoa encarregada da função, a notificação direta para a execução das
tarefas previamente definidas 
(...) grifos nossos
 
   

Apesar das claras determinações legais, alguns membros do Ministério Público

propõem  Ações  Civis  Públicas  por  entenderem,  em  geral,  ser  principiologicamente

vedado à Administração contratar trabalhadores por interposta pessoa (Terceirização de

Serviços), ou seja, sem a realização de concurso público pessoal [e não entre empresas

via  regular  procedimento  licitatório].  Neste  sentido,  por  exemplo,  ver  as  ACPs

Trabalhistas  0010261-89.2013.5.01.0042  e  0153600-64.2006.5.01.0006.  Anote-se  que

curiosamente  o  próprio  Ministério  Público,  por  exemplo,  contrata  trabalhadores  por

interposta pessoa, terceiriza algumas atividades continuadas (no caso específico, auxiliares

administrativos,  carregadores de móveis,  operadores de mesa telefônica,  operadores de

fotocópia) nos mesmos moldes que a Administração indireta994. Resta a pergunta: qual o

limite entre principiologia e ideologia? 

A rejeição às certezas tradicionais do conhecimento empírico e a entrega a um eterno

«poder ser»,  típica da racionalidade contemporânea, não apaga a necessidade de regras

mais ou menos estáveis para que o agir público possa se dar com segurança. Neste sentido

a oferta de soluções moralmente aceitáveis somente se estabiliza com a participação do

Ministério no controle moral das políticas públicas. Aí reside o seu aspecto specular. Muito

se fala na existência de défict democrático na determinação judicial das políticas públicas,

défict de  legitimidade  dos  membros  do  Ministério  Público  ou  da  Magistratura  nas

determinações sobre como, quando e onde aplicar o dinheiro público. Deve ser anotado,

também, que os membros do Ministério Público gozam de isenção de responsabilidade por

seus atos no exercício da função – mesmo quando eles são essencialmente políticos, ou

seja,  qualquer  política  pública  determinada  com  a  participação  de um  Membro  do

Ministério Público via Termos de Ajustamento de Conduta,  por exemplo, garante uma

«relativa  irresponsabilização»  do  Administrador  e  nenhuma  responsabilização  do

Ministério Público. Os exemplos são inúmeros. O caso da saúde pública é notório, pois se

o Administrador adquire um remédio especial para um determinado paciente ou pequeno

994 Ver Edital de Licitação nº 46/2012 – Modalidade Pregão Eletrônico. Proc. nº 0.00.002.001367/2012 –
UASG – 590001. Disponível no Portal da Transparência.
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grupo e não para toda a coletividade ou todos os que padecem com aquela enfermidade,

poderá responder seriamente por improbidade. Porém, se tal medicamento é comprado por

ordem judicial, com a muito comum provocação de um Membro do Ministério Público, ou

feita via Termos de Ajustamento de Conduta, não haverá possibilidade – ao menos esta

será muitíssimo remota – de tal compra ser questionada.

Qualquer decisão judicial que, por exemplo, determine políticas publicas, em nome

ou não de aspectos dignificantes da pessoa humana, é uma decisão com forte conteúdo

moral que já passou inexoravelmente pela escolha de valores fundamentais. Talvez o que a

ponderação principiológica marque mais intensamente e faça sobressaltar é a existência de

certos valores (e não outros) que estão na base do funcionamento dos sistemas jurídicos. A

questão axiológica que estrutura [também] a ponderação é fundamental. Tomando como

exemplo  uma  sociedade  em que  os  laços  de  pertencimento  comunitário  sejam  muito

importantes, a pena de excomunhão será uma pena terrível exatamente porque o valor que

está  no  topo  da  hierarquia  de  valores  é  a  possibilidade  de  viver  sob  a  proteção  da

comunidade. Tal pena perde gradualmente a força e o sentido quando a cidade deixa de ser

murada  ou  quando  o  Estado  vai  deixando  de  ser  confessional.  Lembremos que  o

excomungado  pelo  poder  eclesiástico  ficava  impedido  de  exercer  cargos  públicos,

inclusive a judicatura, ou mesmo para atos da vida civil, como contrair matrimônio. Da

mesma forma, a pena privativa de liberdade requer que a liberdade seja antes de tudo um

valor fundamental para que sua perda possa funcionar em sua pretensão punitiva. Quando

lidamos com as leis [regras] no sentido estrito, estes valores são mais visíveis. Quando

lidamos com princípios estes valores não deixam de existir, mas se tornam menos visíveis

e  mais  intercambiáveis.  A ponderação,  quando  lida  com valores  muito etéreos  –  que

habitam aquela área que o tomismo de Maurice Hauriou chama de 'zona superior dos

princípios' [«zone supérieure des principes»]995, onde não existem 'senão as ideias puras”

[«que des idées pures»]996, – corre sério risco de se tornar uma teologia não exatamente

sem Deus, mas sim repleta deles.

A  questão  da  permanência  de  estruturas  de  pensamento  ideológico  não

necessariamente conscientes  que estão  'por  dentro'  das normas principiológicas  é uma

questão muito fundamental quando se trata de uma era de direitos dúcteis, de conceitos

995 HAURIOU, Maurice. Police Juridique et Fond du Droit. In, Aux Sources du Droit. Le Pouvoir, L'Ordre
et la Liberté, p. 191.

996 Idem, ibidem.
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jurídicos indeterminados em um país sem tradição de estudos axiológicos e de um órgão

com  superpoderes  de  investigação,  que  controla  a  moralidade,  milita  em  Termos  de

Ajustamento de Conduta de efeitos perpétuos e ainda hoje sem a presença obrigatória de

advogados997 –  esta essencial  já  que todo ajustamento de conduta é uma confissão de

conduta desajustada segundo uma certa visão de desajuste –, em geral, com previsão de

pesadas  multas  em  caso  de  retorno  à  conduta  vedada  [algumas  vezes apenas

ideologicamente  vedada],  mesmo  em  face  da  Administração  Pública e  não  raro  com

imensa  assimetria  de  conhecimento  entre  os  Membros  do  Ministério  Público,

insindicáveis998, e os Administradores Públicos chamados a assinar tais TACs. 

Observando os paralelos entre as tradições do Ministério  Público  traçadas  por

Cunha Rodrigues e o estudo feito por Mauro Barberis, temos que o primeiro nos diz

que existe um Ministério Público típico da Common law e um outro típico dos países

da  Europa  continental,  exceto  para  a  Itália  e  Portugal,  que  possuem  tradições  de

Ministérios  Públicos  sui  generis999.  Mauro  Barberis,  por  sua  vez  nos  diz  que  a

tendência 'neoconstitucionalista', com suas ideias de estreita ligação entre direito moral,

é mais conhecida na Itália e na América Latina1000 [no último caso, poderíamos dizer

'capitaneada' pela tendência brasileira, herdeira de Portugal?]. 

Vejamos que se fala aqui e ali em uma «religião sem Deus» [Religion Without God,

Ronald Dworkin, 2013] e em reabertura da pauta tomista [com, por exemplo, John Finnis

(1940) em Oxford (Natural Law and Natural Rights, 1980, 1ª edição e 2011, 2ª edição) e

sua lamentável homofobia1001].  Enquanto isto no Brasil, cada vez mais qualquer ato de

997 Enquanto redigimos a tese, tramita o Projeto de Lei 1755/2011 que inclui dispositivos na Lei nº 8.906, de
4 de julho de 1994; altera dispositivo da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985 e altera dispositivo da Lei nº
8.069, de 13 de julho de 1990 para incluir como obrigatória a presença de advogados na assinatura de
TACs, sob pena de nulidade.

998 Enunciado n° 06 do Conselho Nacional do Ministério Público, de 28 de abril de 2009: “Os atos relativos
à atividade fim do Ministério Público são insuscetíveis de revisão ou desconstituição pelo Conselho
Nacional do Ministério Público.  Os atos praticados em sede de inquérito civil  público, procedimento
preparatório ou procedimento administrativo investigatório dizem respeito à atividade finalística,  não
podendo ser revistos ou desconstituídos pelo Conselho Nacional do Ministério Público, pois, embora
possuam natureza administrativa, não se confundem com aqueles referidos no art. 130-A, §2°, inciso II,
CF,  os  quais  se  referem  à  gestão  administrativa  e  financeira  da  Instituição.”  (Ver
http://www.mprj.mp.br/documents/112957/1524876/Enunciado_6.pdf)

999 CUNHA RODRIGUES, José Narciso da. Lugares do Direito, p. 334.
1000 BARBERIS, Mauro.  Le Néoconstitutionnalisme Existe-t-il? In, Revue de Théorie Constitucionnelle et

Philosophie du Droit, n. 25, 2015, p. 102.
1001 FINNIS, John. Law, Morality, and «Sexual Orientation». In, John Corvino (ed.), Same Sex: Debating the

Ethics,  Science,  and Culture of  Homosexuality.  Lanham-New York-London,  Rowman and Littlefield
1997,  pp.31-43,  seguida,  ao  que  parece,  pelo  profesor  Cristóbal  Orrego,  tradutor  e  estudioso  do
pensamento  de  Finnis. (http://www.elquintopoder.cl/genero/frente-a-los-dichos-homofobicos-del-
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gestão  da coisa pública sem que tenha uma espécie de  Nihil  Obstat prévio  de certos

poderes corre o risco de ser reputado inadequado e o Administrador chamado a ajustar sua

conduta ou responder por imoralidade administrativa. É certo que o controle judicial de

políticas  públicas  não existe  somente  no  Brasil,  mas  o  mesmo não  se  pode dizer  da

configuração histórica que construiu a mentalidade jurídica brasileira. 

profesor-cristobal-orrego/) 
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Conclusões:

Uma conjunção originária entre política e ética implicou muito cedo pensar – mesmo

na Grécia antiga – sobre o que seria, afinal, o 'bem viver na cidade' e o que seriam uma

cidade e um governante ideais, o que incluía indagações acerca da aptidão ou não deste ou

daquele cidadão para o exercício de certas funções na polis.

A história político-jurídica do Ocidente europeu liga-se, desde há muito, à produção

de modelos idealizados que conferiam certos padrões de 'bem reger', de bem governar o

mundo. Em geral,  estes modelos fluíam de algum ponto externo à vida na terra.  Uma

cidade  celeste  foi  imaginada  por  Platão;  uma outra  cidade  celeste  foi  construída  por

Agostinho de Hipona. Ao longo dos séculos foi produzida uma série infindável de manuais

sobre como exercer  o  ofício  de governar,  verdadeiras instruções para a 'perfeição  dos

soberanos'. 

O comportamento ético-moral  de quem governa tornou-se um tema caro à Igreja

cristã  desde,  pelo  menos,  inícios  do  século  IV.  Os  primeiros  discursos  moralizantes

descreviam alguns imperadores romanos como verdadeiras 'bestas ferozes',  impiedosos,

cruéis e devassos. A ideia de que existia um projeto de Deus para resgatar a humanidade

decaída e entregue ao pecado, ao mesmo tempo em que operava sob a ótica da salvação

pessoal  da alma,  ou seja,  ao  mesmo tempo em que via  a  salvação como um projeto

individual de cada ser humano, fruto de seu livre arbítrio, impunha aos governantes o papel

de condutores, de guias maiores dos desígnios de Deus para Seu povo. Os governantes,

como humanos que eram, possuíam uma dupla missão: ao mesmo tempo em que deveriam

governar, deveriam cuidar parar não perderem a própria alma. O bom rei tinha que se

lembrar de suas obrigações cristãs, dentre elas obedecer às leis de Deus e submeter-se ao

governo perfeitíssimo dos papas, vigários Dele no mundo.

O  controle  moral  dos  que  governam  permaneceu  por  muito  tempo  sendo  um

território religioso do cristianismo católico e a 'tradição dos espelhos', ou seja, a prática

de elaboração de roteiros contendo regras morais para o exercício do poder, regras estas

inspiradas no ideal do 'príncipe perfeito', vai perdurar por muito tempo.

Muito mais do que mera representação alegórica do poder, os Specula Principum

[Espelhos de Príncipe] materializavam um aspecto regulatório da conduta do soberano.
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Através  deles,  quando  sua  produção  foi  incorporada  ao  cristianismo  medieval,  se

iniciou o processo de estabelecimento de regras cristãs de controle e autocontrole do

poder político. Muitas das normas ali expostas, que supostamente fluíam da mente de

Deus, eram leis morais endereçadas à construção do governante ideal – uma adequação,

em verdade,  a  paradigmas  e  pensamentos  que  vão  se  tornar  típicos  da  cristandade

medieval – e que não podiam ser violados pelo primeiro cidadão sob risco de perda da

própria  legitimidade para  governar.  O aspecto  normativo dos  Espelhos,  mesmo não

aparecendo em primeiro plano, é resultado de uma força retórica peculiar a que se liga

à própria ideia do direito de reinar, de legislar e de julgar no Ocidente cristão católico. 

O processo que se operou durante toda a Idade Média, mais notadamente em seus

séculos  finais,  será  importantíssimo  e  decisório  para  construção  de  um  modelo  de

moralidade/culpabilidade que se desloca cada vez mais em direção a subjetividade do

agente.  Grande  parte  da  estrutura  de  pensamento  que está  na  base do  racionalismo

jurídico contemporâneo veio, em primeira mão, da renovação da exegese bíblica que se

iniciou  no  século  XII.  E  esta  afirmação  é  válida  para  todo  o  Ocidente  cristão.  É

exemplo  desta  renovação  o  pensamento  de  Pedro  Abelardo  sobre  a  importância  da

intencionalidade do agente na prática do pecado, esvaziando o ato em si mesmo como

fundamento da aplicação da pena. A ética religiosa de Pedro Abelardo (morto em 1142)

introduziu  “o  tema  da  'intenção  reta  (intentio  recta)',  como  única  portadora  da

avaliação moral, no lugar do ato exterior e do que a ele se liga, mas a interioridade em

que se escreve essa intenção permanece aberta”1002. O argumento central utilizado, que

causou críticas ferozes no interior da Igreja1003, mas que marcou profundamente o ethos

no ocidente cristão,  foi  o  de que os atos em si  mesmos são neutros,  dependendo a

culpabilidade  imensamente  da intenção  daquele  que age e  da sua conformação aos

'planos de Deus'1004.  

1002 LIBERA, Alain de.  Idade Média. In, Monique  Canto-Sperber (org.). Dicionário de Ética e Filosofia
Moral, p. 500.

1003 O Concílio de Sens, por instigação de Bernardo de Clairval,  condenou esta moral  da intenção. (Ver
LIBERA, Alain de.  Idade Média. In, Monique  Canto-Sperber, Monique (org.) Dicionário de Ética e
Filosofia Moral, p. 500).

1004 Abelardo constrói, assim, as bases da ruptura nominalista. Como saber se um ato como o de Judas teve
por intenção uma recompensa financeira ou se o apóstolo traidor intencionou 'querer fazer o que Deus
queria que fosse feito' – já que antes de Judas, o próprio Deus havia entregado seu Filho para morrer na
cruz? A intencionalidade de um ato inteiramente integrada com o querer da divindade não provocaria erro
e não haveria pecado. A esta vontade divina incognoscível se renderia, mais tarde, Lutero dando início a
imensa reforma protestante. 
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Na  passagem  para  a  Modernidade  todo  o  edifício  ideológico  da  Igreja  se  viu

ameaçado. A concepção de que o ser humano é capaz de entender a ideia de 'bem na mente

de Deus' e de orientar-se por sua livre escolha neste sentido é abandonada por Lutero e se

constitui em um dos maiores ataques, não só contra o catolicismo, mas também contra o

humanismo cristão.   

A resistência católica fez nascer a segunda escolástica, fenômeno cultural típico da

península ibérica, onde a Igreja encontrou em Portugal e Espanha dois aliados dispostos a

barrar  os  ventos  contestatórios  tanto  do  humanismo cristão  quanto  do  protestantismo.

Neste ambiente cultural, a escolástica não se findou com o advento nominalismo ou com o

pensamento de Ockham. Em outras palavras, parece que a conhecida 'navalha de Ockham'

apenas podou a árvore do escolasticismo ibérico, que voltou, então, com forças renovadas.

Este  segundo  ciclo  da  escolástica  afetará  de  forma  muito  intensa  a  vida

universitária.  Tanto  Salamanca  quanto  Coimbra  tornar-se-ão  centros  de  excelência  do

escolástico-tomismo até, formalmente, o final do século XVIII.

 O humanismo e o realismo político de Maquiavel foram amplamente rejeitados

pela segunda escolástica, onde se preservou a crença na revelação divina, o que incluiu

a  ideia  de  direito  revelado,  um dos  aspectos  mais  persistentes  da  cultura  político-

jurídica  ibérica.  Muito  se  preservou  também  da  mística  cristã  do  bom  governante

submetido ao controle moral da Igreja. Não foi por mero acaso que jamais houve uma

tradução em língua portuguesa publicada do  Príncipe de Maquiavel até o ano de 1933

no Brasil e 1935 em Portugal.

Os resultados do presente estudo apontam no sentido de que a ideia da existência

de comportamentos ético-morais desejados e considerados mais adequados ao exercício

do poder e ao trato com algo cujo conceito de aproxima de uma 'coisa pública', de há

muito já existia sendo, porém, seu conteúdo imensamente variável ao longo das eras. O

bom governante do realismo maquiavélico, por exemplo, contrariamente ao rei  bom,

justo e piedoso, deve manter seus olhos na terra, ser eficaz na proteção e manutenção

do Estado e sobretudo, deve saber dar estabilidade a seu próprio poder, num modelo em

que o soberano não busca a perfeição da imagem divina, mas a utiliza em sua  força

retórica  peculiar,  construindo  para  si  apenas  uma  imagem  do  bem.  O  Príncipe  de

Maquiavel  é  um  specula diferente  por  conter  regras  colhidas  no  longo  tempo da

história – ao mirar o espelho de Nicolau o soberano podia ver que o bom governante,
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obediente aos ditames de uma divulgada razão eclesiástica, não existia na realidade,

uma vez  que dele não se encontrava exemplar  entre  os  vencedores/sobreviventes  –

incluídos  aí  os  grandes  Papas  –  pois  seriam  prisioneiros  de  um  projeto  de  poder

impossível  e  acabariam  vitimados  por  sua  própria  bondade,  vitimando,  assim,  seu

próprio Estado. 

A vigilância e reação católicas a movimentos laicizantes vão prosseguir e, em geral,

incluem ações no campo educacional, muitas delas junto ao pensamento jurídico. No final

do século XIX e início do século XX, por exemplo, pode ser mencionada a participação

neste esforço, explícita ou não, de diversos intelectuais vinculados à área jurídica,  tais

como  Alexandre  Correia  (1891-1984),  Alceu  Amoroso  Lima  (1893-1983),  Maurice

Hauriou  (1856-1929),  António  José  Brandão  (1906-1984), Del  Vecchio  (1878-1970),

Carnelutti (1879-1965) e Santi Romano (1875-1947), dentre outros.

O estudo da noção de ethos ajudou a perceber o curioso fato de que no Brasil,

onde  nos  anos  80  não  existia  uma  tradição  assentada de  estudos  éticos  no  campo

filosófico [existe hoje?],  foi  exatamente  onde primeiro se  incluiu  expressamente na

Constituição  o  princípio  da  moralidade  administrativa,  fato  que  foi  conjugado  à

assunção de poderes de vigilância da moral administrativa pelo Ministério Público, ou

antes, por cada membro isolado do Ministério Público. A tradição na qual vem inserido

este  controle  –  uma  civil  law ibérica  – estruturou-se profundamente  impregnada da

ideia de direito revelado; de uma desconfiança perene na força da razão como fonte de

explicação e organização do mundo; de um respeito reverencial a regras ou poderes que

pudessem evitar a «perdição da alma» e onde o livro fundador do realismo político [O

Príncipe, de Maquiavel] foi publicado com quatrocentos anos de atraso. O constituinte

brasileiro,  passando  ao  largo  da  imensa  e  longa  trajetória  da  ética  como  campo

filosófico  e  de  todos  os  debates  havidos  ao  longo  das  eras  sobre  esta  questão,

estabeleceu – bem ao modo canônico-tomista – que o administrador público, para além

[ou aquém] da lei,  deve agir  moralmente,  sem esclarecer minimamente de que ética

administrativa estava falando.   

Os resultados do presente estudo apontam no sentido de que a ideia de que o

governante/administrador público deve obedecer a regras morais que fluem de alguma

área não estritamente legal, ou não ordinariamente legal, não é nova e não surgiu na

França e nem, tampouco, da pena de Hauriou. Esta ideia parece se ligar, sobremaneira,
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à concepção muito cara ao catolicismo de que existe uma livre escolha entre um bem e

um mal e de que a liberdade de escolher entre estes dois caminhos foi dada por Deus a

todos os homens. Ademais, a concepção de que existe uma medida ideal do 'justo viver

no mundo dada por algo que não está no mundo', não está no direito legislado neste

mundo,  comporia  a  longa  tradição  católica  do  direito  revelado,  revelado,  na  grande

maioria das vezes,  a alguns membros especiais  do poder [no caso histórico,  do poder

eclesiástico], de um modo muito comum aos doutores em leis e cânones, aos confessores

régios e aos que tinham a tarefa de compor os Espelhos de Príncipe.

A percepção  de  que  o  modo  contemporâneo  de  controle da  moralidade  do

administrador público no Brasil é inovadora pode ser em parte ilusória uma vez que tal

controle está inserido – como todo o Direito – em uma tradição jurídica que remete a

um padrão endogâmico baseado em certos textos fundadores e não a outros1005.

O movimento de extrair regras morais de princípios e transformá-las em «direito»

pode significar que estamos lidando com 'crenças constitutivas', crenças ou ideias que

estão  na  base  valorativa  da  vida  em determinada  sociedade.  A questão  é  que  este

processo não  está  livre  de  ideologias  e  preferências.  A ideia  de  ato  administrativo

imoral exige que o administrador público conheça as crenças axiológicas que regem a

mentalidade dos membros do poder responsável  por  seu controle e faz  com que as

crenças destes últimos transportem uma espécie de doutrina moral e se transformem em

espelhos de príncipe contemporâneos, onde o administrador deve buscar a imagem da

perfeição.

É curioso observar que a condição jurídica atual do Brasil, em que se vêem como

temas centrais “a conexão direito-moral, a distinção regra-princípios, o balanceamento ou

ponderação”1006, tipicando algo a que se chama muitas vezes de 'neoconstitucionalismo'1007,

não é universal e “é muito paradoxal que nos dias de hoje um número crescente de países

«latinos» do  Velho  e  do  Novo continente  se  classifiquem sob esta  etiqueta  duvidosa,

1005 A tradição jurídica europeia é baseada – como outras – numa tradição literária, i.e,, numa cadeia de
textos cuja unidade decorre, antes do mais, da referência aos mesmos textos fundadores. No caso
europeu, estes textos fundadores são, por um lado, os textos do direito romano, nomeadamente os
contidos no Corpus iuris civilis, mandado elaborar por Justiniano I, imperador de Bizâncio (529 d.C-
565 d.C.), e os textos de direito canónico, quer os de direito divino (as Escrituras), quer os de direito
humano (nomeadamente, os contidos no  Corpus iuris canonici,  c. 1140-século XV).  HESPANHA,
António Manuel. Direito dos Letrados, p. 112.

1006 BARBERIS, Mauro.  Le Néoconstitutionnalisme Existe-t-il? In, Revue de Théorie Constitucionnelle et
Philosophie du Droit, n. 25, 2015, p. 102.

1007 Idem, ibidem.
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desconhecida no resto do mundo”1008.

O fluxo  da permanência  cultural  que faz  do  Brasil  um país  cristão,  de fundo

cultural  católico  e  de  língua  portuguesa,  afirma,  neste  século  XXI,  um modelo  de

racionalidade jurídica de um pós-positivismo que mais parece 'neobarroco', repleto de

«chiaroscuros» ideológicos – onde muitas das conclusões jurídicas parecem emergir de

imensas paixões do intelecto, como tais, mais estéticas do que éticas – e que compõem

um quadro  onde  o  'justo'  é  desenhado  a  partir  do  que  se  divulga  serem 'verdades

evidentes',  mas que muitas  vezes  estão  lastradas  em concepções  que mais  parecem

'verdades reveladas'. Uma série de discursos aparecem com vigor apaixonante, dados

por um projeto doutrinal que se esconde nas entrelinhas de 'verdades simples altamente

elaboradas' para se constituírem como evidentes e irrefutáveis, e que vão sendo tanto

mais utilizadas quanto mais simples e óbvias aparentam ser.  

Resta,  ao  final,  que o  direito  brasileiro,  especialmente  no que diz  respeito  ao

controle  ético-moral  do  Administrador  público,  antes  de  trabalhar  com precedentes

jurisprudenciais ou de lidar com as regras jurídicas como uma construção humana em

sua essência,  parece  sempre  tender  a  se  afeiçoar  mais  à  antiga  tradição  do  direito

revelado,  onde  o  controle  especular  da  moralidade  dos  governantes  é  uma  tônica

milenar.

1008 BARBERIS, Mauro. Opus cit,, p. 102.
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ANEXO I

Moralidade administrativa, uma amostragem das principais obras localizadas no mercado
envolvendo fortemente o tema (2006-2016)

Autor Principal Obra Ano Vinculação
Institucional

Alexandre de Morais Direito  Constitucional
Administrativo 

2006 MP do Estado de SP

Arnaldo Rizzardo Tutela do Patrimônio e da
Moralidade Administrativa

2013 Desembargador
aposentado pelo
Tribunal de Justiça do
Estado do RS 

Celso Spitzcovsky Improbidade Administrativa 2009 Professor Universitário

Emerson Garcia/ Rogério
Pacheco Alves

Improbidade Administrativa. 8ª edição 2014 MP do Estado do RJ

Eril Palácio Boson A Defensoria Pública e a Tutela
Jurisdicional da Moralidade
Administrativa

2016 Ex-MP do Estado de SP

Membro de Defensoria
Pública Federal

Eurico Ferraresi Improbidade Administrativa 2011 MP do Estado de SP

Fábio Medina Osório Teoria da Improbidade
Administrativa

2ª edição 2010 MP do Estado do RS
Professor Universitário

Jessé Torres Pereira Júnior Controle Judicial da
Administração Pública

1ª reimpressão da
2ª edição em

2009

Desembargador
Estadual RJ

José Antônio Lisbôa Neiva Improbidade Administrativa - 
Legislação Comentada Artigo
por Artigo

2013 Ex-membro do MP
Estado do RJ
Desembargador Federal

José Guilherme
Giacomuzzi

A Moralidade e a Boa-Fé da
Administração Pública

2ª Edição em
2013

MP do Estado do RS
Professor Universitário

Luís Manuel Fonseca Pires Controle Judicial da
Discricionariedade
Administrativa

2ª Edição em
2013

Juiz Estadual SP

Márcio Cammarosano O Princípio Constitucional da
Moralidade e o Exercício da
Função Administrativa

2006 Professor Universitário

Mª Sylvia Zanella di Pietro Discricionariedade
Administrativa na Constituição
de 1988

3ª Edição em
2012

Professora Universitária

Márcia Noll Barboza O Princípio da Moralidade
Administrativa

2002 MPF

Mônica Nicida Garcia Responsabilidade do Agente
Público

2004 MPF

Moser Vhoss Dano Moral e Improbidade
Administrativa

2008 Juiz Federal
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Patrícia Verônica Nunes
Carvalho Sobral de Souza 

Corrupção e Improbidade 2011 Professora Universitária

Reuder Cavalcante Motta Tutela do Patrimônio Público e
da Moralidade Admnistrativa

2012 MP do Estado de Goiás

Rita Dias Nolasco Ação de Improbidade
Administrativa

2010 PFN – Procuradora da
Fazenda Nacional

Rosaura Moreira Brito
Bastos 

Improbidade Administrativa 2010 Procuradora do
Município de Fortaleza

Sebastião José Lessa Improbidade Administrativa 2011 Polícia Federal
(Delegado Aposentado)

Susana Henriques da Costa Processo Coletivo da Tutela do
Patrimônio Público e da
Moralidade Administrativa

2009

2ª edição 2015

MP do Estado de SP
Professora Universitária

Sílvio Antônio Marques Improbidade Administrativa:
Ação Civil Pública e
Cooperação Jurídica
Internacional.

2010 MP do Estado de SP

Sérgio Turra Sobrane Improbidade Administrativa 2010 MP do Estado de SP

Tiago do Carmo Martins Anotações à Lei da
Improbidade Administrativa

2012 Juiz

Waldo Fazzio Júnior Improbidade Administrativa 3ª edição 2015
4ª edição 2016

Ex-Membro do MP do
Estado de SP
Professor Universitário

Wallace Paiva Martins
Júnior

Probidade Administrativa 2009 MP do Estado de SP

Na amostragem colhida no site de uma livraria especializada, dos 28 autores localizados, 16
pertencem ou  já  pertenceram ao  Ministério  Público  (57%)  (dentre  estes  5  se  apresentam
também como professores universitários); 18% são ou já foram Magistrados (dentre os quais 1
se apresenta também como professor universitário), 14% dos pesquisados são exclusivamente
Professores universitários; 7% são Procuradores não MP; 4% são Delegados.
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ANEXO II

Ano 1532 – Primeira edição de O Príncipe

Il principe - Roma: Antonio Baldo d'Asola, 15321009

1009 Imagem  disponível  em
http://www.bne.es/es/Micrositios/Exposiciones/Leonardo/Exposicion/Seccion2/PerfilBiografico/obra08.h
tml?origen=galeria
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ANEXO III

Ano 1532 – Secunda edição de O Principe

Il principe – Firenze: Bernardo Giunta, 15321010 

1010 Imagem  disponível  em
http://www.internetculturale.it/opencms/opencms/it/collezioni/collezione_0119.html
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ANEXO IV

Ano 1640 – Primeira edição inglesa1011

1011 Imagem  disponível  em  https://www.justcollecting.com/miscellania/the-prince-first-edition-sells-for-24-
500-in-uk-auction
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ANEXO V

Ano 1705 – Primeira edição holandesa de O Príncipe1012

1012 Imagem  disponível  em  http://www.forumrarebooks.com/Machiavelli-Niccolo-De-prins-met-
aenteekeningen-van.html
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ANEXO VI

Ano 1705 – Imagem interna Primeira edição holandesa de O Príncipe1013

1013 Imagem  disponível  em  http://www.forumrarebooks.com/Machiavelli-Niccolo-De-prins-met-
aenteekeningen-van.html
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ANEXO VII

Ano 1933 – Primeira edição brasileira1014

1014 Imagem disponível em www.scielo.br/pdf/tem/v20/pt_1413-7704-tem-20-20143605.pdf 
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ANEXO VIII

 Ano 1935 – Primeira edição portuguesa1015

1015 CÂMARA, João Bettencourt da. A Primeira Edição Portuguesa d'O Príncipe, ou o Maquiavel Fascista
de Francisco Morais. Imagem disponível em http://n.sb-10.org/pravo/4756/index.html. 


