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RESUMO: O presente texto tem por ob-
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cracia representativa  com os propósitos 
da democracia de partidos, a fim de pro-
mover uma reflexão teórica sobre o papel 
que os partidos políticos devem desempe-
nhar no processo de consolidação e desen-
volvimento do Estado contemporâneo.
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INTRODUÇÃO

O esforço de correção teórica fundante nos mostra que os modelos de-mocráticos 
de representação política necessitam ser vistos no cenário das con-dições históricas 
da época em que se apresentam e de cada país. Claro é que da democracia ateniense 
à democracia de partidos, longo caminho foi trilha-do no curso do desenvolvimento 
político da humanidade no Ocidente. To-davia, a construção da democracia enquanto 
espaço político das massas é uma realidade contemporânea. Esta conquista situa-se 
em um plano político e tem, evidentemente, conseqüências para os modelos de repre-
sentação.

Este texto tem por objetivo analisar a relação entre os pressupostos da democra-
cia com os propósitos da democracia de partidos e, dessa forma, promover uma reflexão 
normativa sobre o papel que os partidos políticos devem desempenhar no processo de 
consolidação e desenvolvimento da de-mocracia, sobre os compromissos a serem as-
sumidos diante da sociedade e, por conseqüência, examina o problema dos limites do 
espaço político e jurídico que as instituições partidárias devem ocupar no interior do 
Estado. São essas, enfim, algumas questões a serem abordadas neste trabalho.
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O estado de partidos como alternativa para a crise do modelo liberal de representação política

1. A DEMOCRACIA ENqUANTO PRESSUPOSTO DA REPRESENTAÇÃO 
POLÍTICA

Quando Clístenes instaurou as primeiras instituições democráticas atenienses 
em 508 a.C, os cidadãos de Atenas passaram a decidir direta-mente em assembléia 
geral sobre os assuntos concernentes à cidade. Todos aqueles que integravam um de-
mos, dirigido por um demarca, participavam das assembléias. Surge daí a expressão 
democracia, ou seja, governo do demos. Esse novo sistema foi saudado por Tucídides, 
na História da Guerra do Peloponeso, como democracia perfeita por não estar o governo 
nas mãos de uns poucos, mas de muitos (CHEVALLIER, 1982, p. 31). 

No modelo ateniense de democracia garantia-se: a) a isonomia ou igual-dade de 
justiça para todos os cidadãos, sem qualquer distinção de classe, grau ou riqueza; b) 
a isotimia, que abolia toda e qualquer forma de títulos ou funções hereditárias, o que 
possibilitava o livre acesso de qualquer cidadão ao exercício das funções públicas; e 
c) a isagoria, que garantia o direito do uso da palavra, isto é, a igualdade de todos os 
cidadãos, para manifestar-se nas assembléias populares, a fim de debater publicamente 
os assuntos do gover-no. Com isso, em Atenas consagrava-se de forma original os dois 
princípios fundamentais da democracia: a liberdade de expressão e a igualdade de di-
reitos. Através da liberdade de expressão conquistava-se o direito de discor-dar dos 
que controlavam o poder e pela igualdade de direitos possibilitava-se o acesso livre de 
qualquer cidadão a esse mesmo poder (CHEVALLIER, 1982, p. 31-34).

A noção de democracia, portanto, passou a ser diretamente associada ao concei-
to de liberdade. Esta liberdade — concebida fundamentalmente como forma de partici-
pação ativa do sujeito na formação da vontade coletiva — passava a não ser mais com-
preendida como a submissão do indivíduo à autoridade do Estado, mas a determinada 
ordem de Estado de forma a participar efetivamente de sua própria criação.(KELSEN, 
1934, p. 24)

Sendo o conceito de liberdade vinculado à busca da vontade coletiva, “viver de-
mocraticamente significa captar esta vontade coletiva, a partir dos mecanismos repre-
sentativos, e, neste caso, uma das peças basilares do Es-tado democrático é o partido 
político”. Assim, “se a expressão democracia conduz a uma concepção de sociedade, na 
qual as liberdades se encontram delimitadas pelo Direito”, pode-se dizer que o tema 
da representação político-partidária “retoma esta questão na medida em que busca 
fórmulas satisfatórias de organização do poder” (LEITÃO, 1989, p. 34). 

García-Pelayo (1986, p. 82-83) propõe três etapas na evolução das formas de-
mocráti-cas. Entretanto, com intuito de esclarecer mais rigorosamente os recursos 
categoriais utilizados aqui, torna-se necessário incluir a democracia repre-sentativa 
partidária, como sucedânea do modelo liberal de representação política que por sua vez 
excluía, e até mesmo combatia, os partidos políticos.

Isto posto, seriam estas as fases evolutivas da democracia, para efeitos didáticos:
a) Democracia direta - caracterizada pela identidade entre a ação dos gover-

nantes e a vontade dos governados. Neste modelo, entre o povo e o exercido do poder 
não há nenhum tipo de mediação política, pois os membros do grupo social deliberam 
diretamente; 

b) Democracia representativa - quando a identidade se transforma na dualidade 
representante/representado. Nesta relação, somente a vontade do representante terá 
valor jurídico como a vontade expressa do represen-tado. Modelo de representação po-
lítica que iden-tifica-se com o próprio pensamento liberal clássico, remetendo direta-
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mente à sua concepção de representação; 
c) Democracia representativa partidária — em que o papel de intermediação 

entre representantes e representados passa a ser desempenhado pe-los partidos políti-
cos. Evolução do modelo anterior e que guarda com ele uma relação ao mesmo tempo 
de continuidade e conflito; e

d) Democracia de partidos (ou Estado de partidos) — neste modelo, além de me-
diar os interesses dos órgãos representativos e dos representados, os partidos também 
funcionam como fator decisivo na mediação entre os ci-dadãos e seus representantes, 
caso em que estes últimos ficam submetidos ao mandato partidário, ou seja, à vontade 
única e exclusiva do partido, pois considera-se que a vontade do indivíduo é inerente 
à vontade da orga-nização partidária. Desta forma, o representante perde o seu cará-
ter de exclusividade na atividade de representação “e, conseqüentemente, as eleições 
adquirem um caráter plebiscitário”, já que o eleitor passa a outorgar a sua confiança e 
a sua capacidade de decisão ao partido como organização, e não aos candidatos apre-
sentados por ele. (GARCÍA-PELAYO, 1986, p. 82-83)

Entretanto, é necessário esclarecer que a presença do instituto da re-presentação 
política em determinado país não se constitui por si só exclusi-va garantia democrática. 
Com efeito, a existência mal ou bem acabada dos mecanismos representativos pode ser 
vislumbrada em qualquer modalidade de Estado, mesmo os não democráticos. O que 
torna um Estado democrático não é, portanto, a presença de partidos políticos como 
órgãos privilegiados na representação do cidadão junto às instâncias políticas estatais, 
mas sim, e no mínimo, o comprometimento partidário com a democracia, somado a sua 
capacidade de veicular a participação e as demandas sociais às decisões políticas.

O período do Regime Militar, de 1964 a 1984, no Brasil ilustra bem essa última 
hipótese. Veja-se que a representação política não fora suprimi-da, e partidos políticos 
cumpriam sua função representativa formal. Pode-se falar nesse caso de um Estado Re-
presentativo, ou seja, um Estado que se organiza mediante o instituto da representação 
política, conforme os dita-mes do modelo liberal. E pode-se falar ainda de um Estado 
Representativo Partidário, para referir-se à inserção dos partidos políticos no modelo 
de representação. Mas, quando se fala de um Estado de partidos, necessariamente se 
está falando de uma democracia de partidos, uma vez que é um modelo que tem como 
ponto de partida a exigência de ambiente democrá-tico para ser implementado.

A democracia representativa partidária surge, portanto, como adaptação dos 
princípios democráticos — liberdade e igualdade — às novas con-junturas históricas 
do século XX e, em especial, a dois fatores que acabam relacionando-se entre si. O 
primeiro decorrente da massificação dos direi-tos democráticos, creditado “não só 
ao crescimento demográfico da sociedade”, mas, fundamentalmente, à ampliação do 
sufrágio para os mais diferentes grupos sociais. E o segundo decorre de a sociedade 
contemporânea apresentar-se “não só como uma sociedade estruturada em pequenas, 
médias e grandes organizações nacionais e transnacionais”, mas, acima de tudo, por 
caracterizar-se como sociedade em que para se conseguir qualquer bem, serviço ou 
realização de objetivo vital, se faz necessária a mediação de uma ou de várias organi-
zações. Assim, quando essa realidade se projeta no campo político, os partidos se mos-
tram como organizações imprescindíveis para realizar tal mediação, bem como para 
atualizar os princípios democráticos de acordo com o contexto histórico de cada socie-
dade. Por outro lado, ao mesmo tempo que os partidos buscam detectar os comporta-
mentos políticos gerais em determinada organização social, a fim de transformá-los em 
programa de ação política e satisfazer as necessidades que se alojam em suas bases de 
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apoio ou área de influência, eles também tratam de induzir ou de fazer despertar novas 
demandas no interior de cada agrupamento social, com a promessa fundamental de 
satisfazê-las.(GARCÍA-PELAYO, 1986, p. 73-74) 

2. ESTADO DE PARTIDOS: BREVES CONSIDERAÇÕES

A teoria do Estado de partidos (Parteinstaat) fundamenta a construção de uma 
dinâmica nova de funcionamento no Estado, apresentando-se como modelo alternati-
vo ao da representação política liberal, pois são justamente os aspectos problemáticos 
desse último modelo que formam o pano de fun-do para o desenvolvimento da com-
preensão democrático-partidária do Estado, uma vez que o modelo de representação 
liberal demonstrou sua incapacidade em garantir a efetiva representa atividade. O novo 
paradigma de organização política seria o resultado da articulação e da interação entre 
o sistema partidário e a estrutura do Estado, e tem como meta estabelecer um siste-
ma político que garanta a efetiva representação do sujeito coletivo.(GARCÍA-PELAYO, 
1986, p. 11)1

Na perspectiva do Estado de partidos, a vontade geral estatal passa-ria a ser 
construída no interior dos partidos políticos, ficando o órgão de representação, no caso 
o Legislativo, relegado a segundo plano. O centro das decisões políticas deslocar-se-ía 
do seio do Parlamento para o interior dos partidos políticos. As políticas públicas pas-
sariam a ser consequência da ação e da vontade dos partidos políticos enquanto sujeito 
coletivo, le-vando-se em consideração sempre a vontade de sua base de apoio. A vonta-
de dos indivíduos seria previamente determinada e harmonizada na estrutura interna 
dos partidos. As organizações partidárias seriam trans-formadas, assim, em catalisa-
doras das políticas públicas(CHUECA RODRIGUEZ, 1988, p. 37-38). O princípio básico 
do Estado de partidos é o de proporcionar, na medida do possível, que cada partido se 
preocupe em tornar hegemônicas suas idéias e concepção de mundo, tendo sempre por 
base, por sua vez, os princípios da democracia e da disciplina intrapartidária.

Segundo Chueca Rodriguez (1988, p. 42-43), na democracia representativa o 
processo eleitoral não pode e não deve ficar restrito a uma simples relação entre duas 
pessoas, representante e representado. A representação política necessita guardar cor-
respondência com a idéia de representatividade, que será arti-culada pelos partidos 
políticos “como garantidores institucionais do siste-ma democrático”. A eleição, acima 
de tudo, deve ser manifestação de con-fiança do representado nesse sujeito coletivo que 
é o, reconhecido partido formal e politicamente pelas suas funções. A escolha do elei-
tor, obviamen-te, deve sempre recair sobre um programa partidário com o qual mais 
se identifique. Em contrapartida, resultado de construção coletiva, esse pro-grama so-
mente poderá ser modificado por meio de processo político intrapartidário amplo e 
democrático, que permita a efetiva participação do conjunto de seus autores.

1A noção de sujeito coletivo importa uma ficção, é um recurso de linguagem que contradiz a noção liberal 
de um sujeito individual como agente político e social. O partido político é um exemplo dessa modalidade 
de sujeito. Ambos, sujeito individual e coletivo, podem ser agentes políticos, justamente por atuarem na 
esfera política.
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3. OS PARTIDOS POLÍTICOS E O ESTADO

Na Inglaterra a partir do final do século XVIII, e nos Estados Unidos ao longo 
do século seguinte, a literatura sobre os partidos girava em torno dos efeitos favoráveis 
e desfavoráveis que poderiam causar ao sistema po-lítico ou ao sistema de governo, 
olvidando o problema da articulação do partido com a estrutura do Estado (GARCÍA-
PELAYO, 1986, p. 14). Dominante no século XVIII e XIX, a tendência do pensamento 
político de negligenciar o tratamento contextualizado das organizações partidárias de-
ve-se, provavelmente, à forte influência do pensamento liberal de então: em um primei-
ro momento combatidas e responsabilizadas pela fragmentação da soberania nacional, 
e, em um segundo momento, aceitas apenas como simples instrumentos de ascensão ao 
poder político e da própria legitimação dessa conquista.

Entretanto, a partir da metade do século XIX, já havia na Alemanha acentuada 
preocupação de discutir a articulação das organizações político-partidárias com a es-
trutura do Estado. No caso específico daquele país, isso foi possível pela prévia presen-
ça de elementos teóricos e práticos que García-Pelayo (1986, p. 14) enumera: 

a) o surgimento de uma teoria do Estado sistematizada que busca-va abarcar a 
problemática estatal junto com as relações sociais, enquan-to nos demais países euro-
peus tal relação não era, até então, muito estu-dada e desenvolvida. Em decorrência 
dessa realidade alemã, a área de conhecimento que envolvia o estudo da teoria do Esta-
do, pelas suas próprias funções gnoseológicas, foi chamada a delinear os pressupostos 
básicos que possibilitassem a articulação das organizações político-partidárias com o 
sistema estatal;2

c) a existência de forte tensão, não detectada ou já superada na maio-ria dos 
países europeus, entre o componente parlamentar e o componente monárquico parla-
mentar. A questão fundamental que se colocava era a de determinar se o centro de de-
cisões políticas deveria permanecer na estrutu-ra do governo monárquico, sustentado 
pela burocracia e por aparelhos re-pressivos, ou se radicava na esfera do Parlamento; 
ou, ainda, se, situando-se no Parlamento, a vontade popular, com a mediação das orga-
nizações político-partidárias, deveria ou não de fazer representar; (GARCÍA-PELAYO, 
1986, p. 14-15)

Entre os anos 1850 e 1918 vigorava na Alemanha uma monarquia cons-titucio-
nal, considerada por seus defensores como exemplo original típico da “concepção ger-
mânica em oposição ao absolutismo e ao parlamentaris-mo”; não era esse, no entanto, 
o entendimento dos seus opositores que a consideravam “uma etapa de transição entre 
o absolutismo e o parlamen-tarismo”. Nesse período o Estado era definido como “enti-

2 Em 1873 aparecem duas outras obras também importantes, influenciadas diretamente pelo livro de GER-
BER A primeira, de MAX SEYDEL, com o título de Grundzüge einer allgemeinen Staatslehre (Fundamen-
tos de uma Teoria Geral do Estado); e a Segunda, de ALBERT Th. Van KRIEKEN, com o título Über die So-
genannte Organische Staatstheorie. Em Beitrag zur Geschichte áes Staatsbegriffs (Sobre a chamada Teoria 
Orgânica do Estado. Contribuição à história do conceito de Estado). A obra de GERBER também exerceria 
grande influência sobre outro pensador alemão, GEORG JELLINEK que, com seu livro Teoria Geral do Es-
tado, publicado em 1900, propõe uma disciplina autônoma para o estudo do Estado. Ver GARCIA-PELAYO, 
Manuel. Op. cit., p. 14-27. LARENZ, Karl. La Filosofia Contemporânea del Derecho y del Estado. Tradução 
de E. Galán Gutiérres e A. Truyol Serra. Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 1942. p. 163-174. Ver 
também- DALLARI Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. São Paulo: Saraiva, 1994 p 3.
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dade existente por si mesma que transcende a sociedade, uma expressão do espírito 
objetivo [...] que se caracteriza pela unidade, totalidade, objetividade, permanência e 
generalidade diante da pluralidade, parcialidade, subjetividade e contin-gência dos cri-
térios e interesses sociais divergentes”, ou seja, o Estado apre-sentava-se como “siste-
ma senão totalmente fechado, certamente com o maior autocontrole possível a respeito 
da penetração em sua estrutura de critérios e interesses sociais”. Em outras palavras, 
“para os alemães não se tratava de um povo que tinha um Estado, mas de um Estado 
que tinha um povo”.(GARCÍA-PELAYO, 1986, p. 17-18) Justamente nesse contexto é 
que as discussões acerca da interação entre as organizações político-partidárias com a 
esfera estatal começariam a ganhar crescente destaque na Alemanha.

Conforme enfatiza García-Pelayo (1986, p.23-25), em uma monarquia constitu-
cional não se pode falar em regime de partidos, mas tão-somente em “maior ou menor 
influxo dos partidos e das câmaras parlamentares em geral”. Nesse caso, “o ponto de 
gravidade radica mais na crítica do que na cooperação positiva ao governo”, haja vista 
que o governo se coloca como representan-te do Estado, enquanto que os partidos se 
colocam “como representantes dos interesses particularizados das ramificações profis-
sionais, econômicas, territoriais e de comunidades religiosas”.

c) a existência de uma clara consciência da necessidade da separação ou, pelo 
menos, de distinção entre Estado e sociedade. Tal discussão, final-mente, seria o fator 
que acabaria sendo determinante para o desenvolvi-mento da teoria do Estado de par-
tidos. A sociedade passaria a ser concebi-da como espaço no qual ocorrem os embates 
de interesses egoístas e parti-culares, enquanto o Estado seria a configuração da tota-
lidade e a expressão máxima dos interesses gerais: a expressão da verdadeira comu-
nidade na-cional. Naturalmente que essas idéias de uma forma ou de outra já estavam 
presentes em outros países; porém, a partir da metade do século XIX, ne-nhum outro 
“havia alcançado a clara consciência teórica e o substratum jurídico-político” tal como 
na Alemanha. (GARCÍA-PELAYO, 1986, p. 14-15) 

Antes, porém, que a idéia de um Estado de partidos adquirisse status teórico 
definido, algumas discussões alcançaram certa relevância no painel do pensamento 
político alemão anterior à Constituição de Weimar.

4. O PARTIDO POLÍTICO ENTRE A SOCIEDADE E O ESTADO

Os antecedentes teóricos do modelo de representação política do Esta-do de 
partidos encontram-se nos próprios domínios da teoria do Estado ale-mã entre fins 
do século XIX e primeiras décadas do século seguinte. Naquele momento o cenário do 
pensamento teórico-político era dominado pelas incursões de uma gama variada de 
autores na teoria do Estado como também nos limites de uma ainda incipiente teoria 
do partido. É dentro do debate concernente às relações entre Estado e sociedade que 
o tema dos partidos políticos passa a ocupar lugar destacado nas discussões que se 
seguiram.

O pensamento de pelo menos três autores merece ser estudado como forma de 
aproximação à problemática representativo-partidária no seio da dinâmica Estado-so-
ciedade. O primeiro, Bluntschli, por volta de 1869 já se dedicava a esse assunto, ainda 
que de perspectiva tipicamente liberal. Suas incursões nesse tema são dignas de men-
ção pelo destaque que dá ao papel dos partidos ante o Estado. Jellinek compartilhou 
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com o autor anterior al-gumas posições que aqui serão mencionadas. Após esse enfo-
que atenção especial deve ser dada aos trabalhos de Richard Schmidt que, no primeiro 
ano de século XX, tentou aproximar a teoria do partido da teoria do Estado, afirmando 
a cristalização de um vínculo político permanente entre Estado e sociedade mediante 
a atuação imprescindível dos partidos.

4.1   Relação Estado-partido em Bluntschli
Para Bluntschli (1980, p. 128-129), os partidos políticos apresentam-se como 

instituições políticas, compostas por grupos sociais livres, sendo seus membros unidos 
por “uma ação política comum delimitada por uma determinada ideologia e orienta-
ção’’. Os partidos políticos são o produto da representação e, ao mesmo tempo, buscam 
representar as “diferentes correntes do espírito po-lítico, que animam a vida do povo 
dentro da ordenação jurídica e constitu-cional”. Por outro lado, as facções representam 
a deformação dos partidos, sua forma degenerada. Enquanto os partidos buscariam o 
aperfeiçoamento do Estado, as facções o destruiriam. Enquanto a “construção progres-
siva do Estado é obra dos partidos, [...] a desintegração do Estado revela ser tipicamente 
atividade das facções”.

Na leitura de Bluntschli (1980, p. 129), quando o partido busca subordinar os 
interes-ses do Estado aos seus interesses particulares, deixa de atuar como partido 
para assumir a função de facção. Via de regra, a facção não tem por objetivo servir ao 
Estado, mas, simplesmente, fazer com que o Estado a sirva. Isto é, a facção não tem 
como finalidade servir aos interesses comuns, somente aos seus próprios interesses 
egoísticos. “No conflito entre o bem do Estado e o interesse do partido, a facção prefere 
o segundo e sacrifica o primeiro”. Em momento algum as organizações partidárias po-
dem colocar-se antes do Es-tado, porque estariam posicionando a parte acima do todo. 
Com isso, o par-tido jamais deve querer subordinar os interesses do Estado aos seus 
próprios interesses particulares, uma vez que apenas representa parte de uma totali-
dade mais ampla e nunca a totalidade propriamente dita.

Para esse Bluntschli (1980, p. 21, 128-136), os partidos não fazem parte do cor-
po estatal; muito pelo contrário, eles se configurariam como grupos sociais livres cuja 
com-posição estaria diretamente vinculada pela entrada ou saída de seus mem-bros. 
Assim, se o partido político se configura como pequena parte de um todo e jamais a 
totalidade em si, em hipótese alguma poderia ser identifica-do com o próprio Estado. O 
partidarismo político encontraria seus limites na ação imparcial de seus membros que 
eventualmente exercessem funções no Estado. Sendo assim, os partidos são apenas 
instituições políticas e não instituições de direito público, isto é, não jurídicas. O autor 
entende por político “o grau de participação de um partido nas questões vitais e real-
mente decisivas do Estado como ente global”.

Exemplo de pensamento de natureza tipicamente liberal, Bluntschli parece 
apoiar a idéia de um Estado representativo partidário. Com efeito, o autor deixa claro 
que reconhece a importância do papel dos partidos políti-cos junto ao Estado, ainda 
que estabeleça nítida distinção entre eles. O mo-delo de representação política liberal, 
desenvolvido pela crescente partici-pação partidária de então, possui forte ressonância 
na posição do autor que têm seu maior mérito na tarefa de valorizar o papel dos parti-
dos, ainda que como instituições apenas políticas.

4.2 Estado e sociedade em Jellinek
A idéia de separar Estado e sociedade já havia sido tratada por Georg Jellinek, na 



126
R

ev
is

ta
 P

a
ra

d
ig

m
a 

C
iê

n
ci

a
s 

Ju
rí

d
ic

a
s 

U
n

a
er

p
O estado de partidos como alternativa para a crise do modelo liberal de representação política

obra Teoria geral do Estado (Allgemeine Staatslehre). Para ele, o partido se caracteriza 
como formação social, e por isso, a sua organização não tem qualquer “caráter estatal”. 
Sendo assim, o partido político não pode ser objeto da teoria do Estado, mas apenas das 
Ciências Sociais. Conseqüentemente, o partido não é instituição de direito público, mas 
instituição política, sem qualquer ligação com os órgãos do Estado. Segundo Jellinek, a 
formação de partidos tem sua origem nos grupos sociais que gozam de plena liberdade. 
Neste sentido, a atuação de cada partido político depen-deria única e exclusivamente 
da entrada e de saída de seus membros. Para Jellinek (1980, p. 83-84), portanto, se a 
organização partidária é um produto da própria sociedade, logicamente que inexiste a 
necessidade de se introduzir um con-ceito de partido na estrutura do Estado.

Segundo Jellinek (1980, p.84-85), os partidos políticos são, por natureza, gru-
pos que, mediante convicções comuns, relativas a certos fins do Estado, buscam orga-
nizar-se com a finalidade de realizar concretamente estes fins. Nesta perspectiva, as 
organizações partidárias surgem como produtos da pró-pria sociedade, que lutam para 
que esta possa conquistar e controlar o poder do Estado, ou seja, para Jellinek, tanto 
o Estado como a sociedade devem ser considerados como distintos e independentes, 
sendo que entre eles existe um processo de luta pelo controle do poder político. Nesse 
con-texto, os partidos políticos estariam muito mais identificados com a socie-dade do 
que com o Estado.

É interessante notar que, no período que antecede a Constituição de Weimar, 
toda problemática envolvendo o estudo dos partidos políticos estava em voga. Assim, a 
título ilustrativo, além de Bluntschli e Jellinek, outro autor que se ocupou da questão 
partidária nesse período foi Gustav Radbruch (1937, p 86-87). Em sua obra Filosofia do 
Direito, de 1914, ele chega a dedicar um parágrafo de sua parte geral ao que denomina 
teoria filosófico-jurídica dos partidos. Nos limites desse estudo, Radbruch compreende 
que todo partido deve necessariamente ter uma ideologia, a partir da qual poderá não 
só deflagrar disputas com seus adversários como também utilizá-la como instrumento 
de cooptação de novos adeptos. Mas é em Richard Schmidt que uma teoria dos partidos 
perfeita-mente integrada à teoria do Estado ganha corpo, possibilitando mais tarde o 
desenvolvimento do aporte teórico do Estado de partidos.

4.3 Relação Estado - partido em Richard Schmidt
Richard Schmidt foi o primeiro autor a tentar introduzir uma teoria de partidos 

como parte imprescindível e inseparável da teoria do Estado: os partidos políticos se 
apresentariam como instrumentos da vida social buscando amoldar politicamente o 
Estado. Segundo o autor, os postulados jurídicos e políticos na ordem estatal deveriam 
surgir das convicções e de-mandas individuais. Como seria impossível implementar 
uma política es-tatal comum a cada indivíduo, a questão que se coloca é a de quem 
estaria em condições de mediar Estado e indivíduos e de que forma. Assim, nasci-dos 
a partir das convicções políticas comuns de grupos de indivíduos, os partidos políticos 
surgem como os instrumentos mais apropriados na arti-culação da vontade política de 
cada agrupamento da sociedade, como “for-ças formadoras do Estado dentro da vida 
social”.(SCHMIDT, 1980, p. 28, 171, 175 e 1830  

A partir de Schmidt, em sentido amplo o partido político pode ser definido como 
um grupo de indivíduos que na sua união busca se inserir

[...] na vida política, para poder desmantelar determinada institui-
ção jurídico-política, ou implantar outra mediante a persuasão dos 
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governantes, ou para influenciá-la mediante manifestações ou ex-
posições de sua opinião na imprensa, em assembléias populares, 
ou pela influência nos órgãos repre-sentativos, ou pela participação 
nos cargos públicos, ou talvez pela violência das armas em guerras 
civis ou em revoluções.”(SCHMIDT, 1980, p. 172) 

Os partidos seriam, em Schmidt (1980, p. 171-176), os portadores de princípios 
jurídicos, institucionais e jurídico-políticos em comum com aqueles mesmos princípios 
que configuram e instruem o Estado. Assim sendo, a luta entre os partidos deve ser 
encarada como característica da própria vida estatal, seiis “efeitos sobre [o Estado] 
podem ser bons ou maus dependendo do sistema em que estão ordenados e na medida 
em que querem fazer valer a particularidade de seus interesse”. E justamente a partir 
dessa perspectiva que Schmidt passa a defender a tese de que os partidos estariam 
indissoluvelmente unidos à vida do Estado, e nesta perspectiva, a teoria do Estado 
deveria ser, funda-mentalmente, a sistematização da vida dos partidos.

Schmidt trabalha na perspectiva de um sistema de partidos que seja pluralista. 
As normas jurídicas e os princípios constitucionais sob o as-pecto teórico sempre de-
veriam decorrer da concorrência das mais dife-rentes concepções políticas existentes 
em um grupo social. A principal idéia proposta por Schmidt consiste na necessidade de 
reconhecimento das ações dos partidos como necessárias e fundamentais no processo 
de formação jurídica e política do Estado.(LENK; NEUMANN, 1980, p. 28-29) 

Definindo o estatuto teórico da teoria do partido como área perti-nente à teoria 
do Estado, Richard Schmidt lança os precedentes metodo-lógicos necessários a que 
uma teoria do Estado de partidos possa desen-volver-se. Isso porque, no problema da 
articulação entre estrutura parti-dária e Estado, o autor compreende os partidos polí-
ticos como intermediadores essenciais ao processo de formação da vontade coletiva. O 
parti-do, então, não é mais visto somente como organismo original e exclusiva-mente 
político, passa também a ser um ente jurídico, cujo reconhecimento legal torna-se ne-
cessário para sua incorporação no jogo político da repre-sentação político-partidária 
do Estado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A medida que os partidos foram sendo constitudonalmente reconhe-cidos a 
partir do século XX, coube-lhes a especial tarefa de realizar a repre-sentação políti-
ca. Desta forma, o compromisso com a realização da demo-cracia passou a ser objeto 
programático intrínseco às determinadas organi-zações partidárias. Afinal, conforme 
salienta García-Pelayo, “só os parti-dos podem cumprir a função de transformar as 
orientações e atitudes polí-ticas gerais vividas por certos setores da sociedade em pro-
gramas de políti-ca nacional”, E também só os partidos podem “converter as necessida-
des expressas ou latentes e os desejos mais ou menos difusos de parcelas da população 
em pretensões precisas e concretas” a serem realizadas pelos poderes públicos. Nessa 
tarefa de representar, exige-se, no entanto, que os partidos apresentem uma organiza-
ção sólida e um programa bem defini-do. São essas as condições básicas para que eles 
possam realizar, na medida do possível, a vontade de seus eleitores, bem como cumprir 
exigências e requisitos da democracia em uma época em que prevalece a participação 
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das massas. (GARCÍA-PELAYO, 1986, p. 77-78, 82) Nesse contexto, portanto, pode-se 
falar em democracia re-presentativa de partidos, já que lhes cabe a tarefa de mobilizar 
os indivíduos para a participação e a integração no processo democrático.
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JUSTIÇA E DIREITO NO PERÍODO DOS REIS CATÓLICOS 
EM CASTELA - SéCULO XV

JUSTICE AND LAW IN CATHOLIC KINGS PERIOD IN CASTILLE - CENTURy XV

Adriana Vidotte*

RESUMO: O reinado de Fernando e Isa-
bel em Castela (1474-1504) foi considera-
do um período de ordem e paz no reino 
porque seu projeto político manifestava 
uma intenção e uma concepção de reali-
zação da justiça naquela sociedade. Pro-
pomos discutir os conceitos de justiça 
vigentes naquele período, revelados tanto 
nas obras daqueles que detiveram suas 
preocupações teóricas no problema da 
justiça, como nas obras jurídicas do perí-
odo.  A definição da noção de justiça nos 
possibilita a compreensão do conceito de 
direito, intimamente vinculado a esta.

PALAVRAS CHAVE: Justiça, direito, 
lei, Reis Católicos, Idade Média, Castela, 
Espanha

ABSTRACT: Fernando and Isabel’s go-
vernment in Castille (1474-1504) was 
considered a period of order and peace 
because its politic project demonstrate an 
intention and a justice realization concep-
tion in that society. We propose to argue 
justice concepts current in that period, 
reveled as much  in works of those who  
detained his theoretical concerns in justi-
ce issue, as in juridical work of the period. 
The definition of justice notion make us 
possible the law concept comprehension, 
intimately connected to this one.

KEywORDS: justice, law, Catholic Kin-
gs, Middle Age, Castille, Spain

* Mestre e Doutora em História pela Unesp-Assis, Professora na UFG

INTRODUÇÃO

Na segunda metade do século XV, os Reis Católicos – título concedido pela Sé 
Romana a Isabel de Castela e Fernando de Aragão – promoveram a unificação dos seus 
reinos. Castela foi identificado como centro da nova unidade política, na qual o poder 
soberano era comum, mas os elementos básicos de cada reino – território, Fueros e 
Cortes – foram preservados. Com espírito restaurador, esses monarcas desenvolveram 
um projeto político pautado na justiça e no direito. Segundo Eduardo Bittarr (2000:4) é 
a busca contínua do homem por algo mais acerca da justiça que proporciona a constru-
ção de “diversos sentidos de justiça, diversos discursos de justiça e, também, diversas 
possibilidades e alternativas práticas de se fazer justiça”. Dessa forma,

os grandes movimentos humanos, revolucionários ou não, ou as 
atitudes mais marcantes da história política humana, passam a ser 
interpretados como manifestações que albergam em si intenções e 
concepções diversas de como se realizar justiça em sociedade.
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As reflexões de Bittar nos ajudam a explicar porque o reinado de Fernando e Isabel 
foi considerado como um período de ordem e justiça em Castela e Aragão. Exatamente 
porque seu projeto político manifestava uma intenção e uma concepção de realização de 
justiça naquela sociedade. Foi a própria busca pela justiça que alimentou o projeto res-
taurador dos monarcas. Nesse sentido, o entendimento dos conceitos de justiça e direito 
vigentes naquele período nos permite compreender um projeto político que lançou a Es-
panha no cenário europeu como grande potência no final do século XV. Buscamos esses 
conceitos nas obras daqueles que detiveram suas preocupações teóricas no problema da 
justiça e do direito, especialmente aqueles que se destacaram na busca por conceitos 
válidos em sua época: Diego de Valera e Rodrigo de Arévalo. Além dos discursos destes 
teóricos, o conceito de justiça e as alternativas práticas de se fazer justiça também são 
buscadas nas legislações, nos livros de leis criados ou compilados naquele período.  

As noções de justiça
O desejo de superar a situação de embates e insegurança que havia marcado o 

período dos Trastâmara (a partir de 1369) como um todo e, em especial, os reinados de 
Juan II (1406-1454) e Enrique IV (1454-1474) em Castela, estimulou, entre os contem-
porâneos dos Reis Católicos, os questionamentos sobre o que é e como fazer imperar 
a justiça, favorecendo o aparecimento de novas interpretações do conceito. Influencia-
dos especialmente pelos pensamentos de Aristóteles, Santo Agostinho e  São Tomás 
de Aquino, os teóricos da época apresentaram uma noção de justiça ao mesmo tempo 
ética e teológica. Em outras palavras, nos seus postulados conjugaram e associaram o 
comportamento humano em sociedade aos preceitos religiosos. 

Rodrigo de Arévalo, na sua obra Suma de la Política (II, X, 299) afirmava:

Sant Agustín, en el segundo de la Ciudad de Dios, rezando la sen-
tencia de un sabio, dize que nenguna republica ni comunidad se 
puede sostener sin justiçia, y no ay cosa más enemiga a cualquier 
cibdad o reino que la injustiçia; ca, apartada la justicia de los rei-
nos, pierden sus nombres y son llamados ladronicios y no reinos; y 
de tanto rigor es la justicia, que sin ella los omes no podrían vivir.

A justiça e a paz estavam, assim, estreitamente relacionadas, como anota Claude 
Gauvard (2002: 55):

Desde os escritos de Santo Agostinho no século IV, poderosamente 
substituídos pelo sucesso das Etimologias de Isidoro de Sevilha, a 
partir do século VII, os teóricos retomam os efeitos benéficos da 
união entre justiça e paz, que eles consideram necessárias ao bom 
governo. 

A justiça, nesse entendimento, era uma forma – senão a única forma – de se al-
cançar a paz. Reinar nada mais era, para os teóricos da época, que administrar a justiça 
e desta forma proporcionar a paz. Esta finalidade explica-se pelo sentido que se tinha 
da justiça, pelos valores que lhes eram atribuídos. Ao resgatar o pensamento agostinia-
no1, Arévalo, como outros escritores do período, refletiram sobre a idéia de que a vida 
terrena devia ser valorizada como forma de corrigir os rumos de cada alma particular, 
atrelando os preceitos religiosos aos movimentos da vida social e da política humana. 
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Santo Agostinho havia demonstrado que, ao contrário da Cidade de Deus, caracteri-
zada pela ordem e justiça constantes, a Cidade dos Homens, originalmente maculada 
pelo pecado, era, em síntese, a reunião dos ímpios. Mas no pensamento de Agostinho, a 
tendência histórica era a desagregação da Cidade dos Homens em favor da construção 
da Cidade de Deus. Conforme afirma Eduardo Bittar (2000: 119), “a tendência histó-
rica das duas Cidades é o esvaziamento da comunidade terrena (homens que vivem 
governados pelo desregramento) e a lotação da divina (homens que vivem governados 
pela vontade de união a Deus), onde tudo se dá em função não do pecado comum, mas 
sim da fé comungada por todos, pois a Cidade de Deus se glorifica ao ver-se preencher 
por aqueles que não possuíam destino em Deus”. A partir deste momento, à paz social 
terrena unir-se-ia a paz eterna e perfeita, soberano bem da Cidade de Deus.

Almejava-se a paz, então, em seu duplo sentido: temporal, que é aquela pela qual 
a humanidade pecadora luta continuamente para alcançar e a eterna, que os justos 
alcançarão com a unidade de todos em Deus. A justiça, capaz de proporcionar a paz, 
nada mais é do que garantir a cada um o que é seu. Neste sentido prossegue Rodrigo de 
Arévalo (Suma de la Política, II, XI, 299):

Y assí que de tanta virtud es la justicia que aun es necessaria a los 
robadores e tiranos, pues esta justicia política2 de que al presente 
fablamos deve ser tal como la escrive San Bernaldo: Justicia es dar 
a cada uno lo que es suyo...

Podemos ampliar a discussão trazendo à luz uma interpretação mais ampla do 
conceito de justiça, oferecida por Diego de Valera. O Conselheiro dos Reis Católicos – e 
dos dois reis que os antecederam – apresenta uma noção de justiça fundada sobretudo 
nas concepções aristotélicas e tomistas3. Afirma Valera, na sua obra Exortación de la 

1Da grande obra de Santo Agostinho, pelos propósitos deste artigo, consideraremos para a nossa análise 
somente os textos de A Cidade de Deus. Não pretendemos uma análise profunda desta obra, apenas desta-
caremos algumas idéias agostinianas que contribuíram para a construção de um sentido de justiça no pe-
ríodo dos Reis Católicos. Apesar de não apresentarmos uma discussão ampla sobre o assunto, é necessário 
ressaltar que a noção de justiça em Santo Agostinho se constrói a partir da dicotomia existente entre o que 
é da Cidade de Deus e o que é da Cidade dos Homens, o que remete à discussão da relação existente entre 
a lei divina e a lei humana. A concepção agostiniana da justiça – do justo e do injusto – é governada pela 
dicotomia bem/mal, a partir da qual elabora seu esquema de idéias. Pode-se consultar Del Vecchio (1979) 
e Garili (1957).
2Decorre da classificação aristotélica de justo político (Etica a Nicomano, 1134 a, 25, 30) – da polis, da ci-
dade – e de justo doméstico – da casa (Ética a Nicômaco, 1134 b, 10, 15). O Justo político pertence ao corpo 
cívico, o justo doméstico se restringe à esfera da casa e se refere às formas de exercício da justiça para com 
a mulher, os filhos e os escravos. Os autores do período dos Reis Católicos que estudamos não se referem à 
justiça doméstica. 
3Aristóteles, consciente de que a justiça se concebe de diversas maneiras, analisa estas e cria uma classifica-
ção e uma terminologia a respeito da justiça. Reproduzimos aqui a árvore semântica, à qual obedece o justo 
aristotélico, elaborada por Eduardo Bittar (2000: 137), que pode ser facilmente acompanhada na leitura do  
livro V de Ética a Nicômaco.: 1. justo total; 2. justo particular; 2.1. justo distributivo; 2.2. justo corretivo; 2.2.1. 
justo comutativo; 2.2.2. justo nas relações não voluntárias; 3. justo político; 3.1. justo legal; 3.2. justo natural; 
4. justo doméstico; 4.1. justo despótico; 4.2. justo conjugal; 4.3. justo paternal. São Tomás de Aquino, sob a in-
fluência da obra de Aristóteles, também divide a justiça, de acordo com partes, detalhando seus significados. 
Segundo Bittar (2000: 138), “o que diferencia a opinião de Tomás de Aquino com relação à de Aristóteles é 
que este pensador dividia a justiça legal, em distributiva e corretiva, sendo que esta última abrangia as jus-
tiças comutativa e judicial. Para São Tomás, além de outras pequenas minúcias, não há categoria de justiça 
corretiva, igualando-se a esta a comutativa, restando apenas uma divisão global”.
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pas (p. 80-81):

Aquí es de notar que la justicia, segunt el Filósofo, es un àbito o 
condición por el qual somos obradores de justas caussas; ca de la 
justicia es causada en el onbre una inclinación a las obras justas por 
las quales el onbre se faze desseador e amador de aquéllas.E así por 
la gran continuación de obras justas el onbre es fecho justo, ni se 
deve ni puede el onbre dezir justo porque obre algunas cossas de 
justicia , mas dezir se a justo quando tiene en la voluntad causada 
una firme e constante condición a querer las cossas justas e bue-
nas. Así está la justicia en la voluntad como en su propio subieto de 
donde las justas obras proceden. Pues el que del ábito o condición 
de la voluntad obedesce las leyes, siguiendo las virtudes e fuyendo 
los vicios, es dicho justo legal.

Nesta acepção, a justiça é uma virtude ética. Diego de Valera afirma que justo 
legal é o nome que se dá àquele que, por hábito, segue as virtudes e foge dos vícios. Este 
é o sentido aristotélico da virtude ética, também chamada de virtude moral – ética 
(ethos) em grego significa hábito –: é aquela que se alcança por meio do hábito4. Valera 
repete a idéia aristotélica de que o hábito pode construir o comportamento virtuoso5, 
ao afirmar que não bastam algumas ações justas para que o homem seja considerado 
justo; é necessário que este tenha uma firme e constante inclinação para as coisas 
justas6.

Continuando sua definição, fundada no pensamento aristotélico, Diego de Vale-
ra, assim como fizera o filósofo, classifica a justiça em legal e particular7.  A justiça legal, 

4De acordo com Aristóteles (Ética a Nicômaco, 1103 a, 15): “há duas espécies de virtude, a intelectual e 
a moral. A primeira deve, em grande parte, sua geração e crescimento ao ensino, e por isso requer expe-
riência e tempo; ao passo que a virtude moral é adquirida em resultado do hábito, de onde o seu nome se 
derivou, por uma pequena modificação dessa palavra” [do grego ethos, e sua derivação ethiké (N. do T. da 
edição)]. 
5Explica Aristóteles (Ética a Nicômaco, V, 1129 a, 10): “Segundo a opinião geral, a justiça é aquela disposi-
ção de caráter que torna as pessoas propensas a fazer o que é justo, que as faz agir justamente e a desejar o 
que é justo; e de modo análogo, a injustiça é a disposição que leva as pessoas a agir injustamente e a desejar 
o que é injusto. Adotemos, também, nós, essa definição como base geral”. 
6Diego de Valera segue os seguintes ensinamentos do Filósofo (Ética a Nicômaco, 1103 b, 20, 25): “Em uma 
palavra: nossas disposições morais nascem de atividades semelhantes a elas. É por esta razão que devemos 
atentar para a qualidade dos atos que praticamos, pois nossas disposições morais correspondem às diferen-
ças entre nossas atividades. E não será desprezível a diferença se, desde a nossa infância, nos habituarmos 
desta ou daquela maneira. Ao contrário, terá imensa importância, ou seja, será decisiva”. 
7Prossegue Diego de Valera (Exortación de la pas, p. 81): Aquí es de saber que ay justicia legal e justicia 
particular. Justicia legal es un ábito o condición de la voluntad, por la qual el onbre es fecho obediente a las 
leyes, las quales mandan todo lo que a las virtudes morales pertenesce e defienden toda manera de vicios 
e pecados. Porque los mandamientos de las leyes son honestamente bevir, a otro no fazer daño, a cada uno 
dar su derecho. So los quales mandamientos todas las virtudes están, e por eso dize el Filósofo: “Iusticia 
est virtus perfecta, iusticia est omnis virtus, iusticia est plecarossima virtus”. Así la justicia legal es común 
virtud porque participa con todas las virtudes que las leyes mandan. Sostener los peligros por defensión 
de la propia tierra, no desanparar a la batalla: el que esto faze usa de la virtude de la fortalesa, y es justo 
legal, como a ella convenga por la cosa pública pelear. Las leyes mandan no violar lecho ageno: el que esto 
guarda, usa la virtud de la tenperança, como oficio suyo sea refrenar los illícitos apetitos. Así se puede en 
todas virtudes exenplificar
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ou justiça total, é a mais ampla das acepções que se pode atribuir ao termo. Pode-se 
dizer que consiste na virtude completa, como havia definido o Filósofo (Ética a Ni-
cômaco, 1129 b, 30): “é a virtude completa no mais próprio e pleno sentido do termo, 
porque é o exercício atual da virtude completa”. Logo, o justo legal é aquele que pratica, 
por habito, todas as virtudes. Agregando os valores morais e cristãos da época, Diego 
de Valera (Exortación de la Pas, p. 81) soma às lições do Filósofo, referências bíblicas: 

E así en el Viejo Testamento como en el Nuevo, muchas vezes, so 
esto vocablo de justicia son loadas todas las virtudes. E quando de 
algund buen onbre fasen mención, llámanle justo. Pues, por cierto, 
Señor, más es de amar e querer la justicia, que ninguna otra virtud, 
pues ésta verdaderamente exerciendo todas las otras virtudes se 
exercitan. 

Aqui podemos destacar a união dos valores éticos com os cristãos na definição 
de justiça apresentada por Diego de Valera, o que é justificável, por viver em uma socie-
dade na qual a doutrina cristã exercia grande influência sobre as tradições, os hábitos, 
os costumes, a moral, as instituições, as leis, a política, enfim, sobre todas as esferas 
da vida do homem. Entende-se, assim, que para o contemporâneo dos Reis Católicos, o 
justo legal, é aquele que pratica as virtudes morais e cristãs, e seu oposto, o injusto le-
gal, o que participa de todos os vícios8.  É neste sentido que se denunciam as injustiças 
no período dos Reis Católicos. É do hábito de se praticar as injustiças, que em Castela 
havia se difundido nos reinados anteriores, que reclamam os contemporâneos de Fer-
nando e Isabel9. Esperavam estes que os Reis Católicos reconduzissem seus súditos 
para o hábito da justiça.

A outra justiça, a particular, refere-se às relações entre os homens e, neste caso, 
é chamado justo particular, aquele que por hábito não deseja tomar aquilo que não lhe 
pertence10. Esta justiça particular divide-se em outras duas partes: a distributiva e a co-
mutativa. Distributiva é aquela praticada pelos reis e governantes tanto ao distribuir ofí-
cios, dignidades e rendas, como ao receber o que lhe é devido, os tributos, por exemplo11. 
Comutativa é a justiça pela qual os homens singulares realizam comutações entre si12.

Observa-se que a justiça particular pode se realizar de forma comutativa e distri-
butiva. Na primeira, o particular dá a outro particular o bem que lhe é devido. Preside 
ela a troca e outras relações interindividuais. Na segunda, a sociedade – representada 
por seu governador – dá a cada particular o bem que lhe é devido13.

8E por conseguiente el injusto legal, usando de injusticia, participa con todos los vicios, “quia delinquens in 
unum, omnium factus est reus” (Exortación de la pas, p. 81).
9Na Crónica Incompleta de los Reyes Católicos (p. 171), por exemplo, o autor anônimo explicava: fueran 
todas las cosas tan estremamente perdidas y tan en costumbre estavan los males, que al virtuoso tenían 
por simple, y al más malo por más discreto, que non se hallará en ningund tiempo de ley de naturaleza, nin 
escriptura, nin despues que las gentes tovieon fe, que los más feos y abominables males toviese liçençia 
de se gloriar el malhechor dellos, porque en pública plaça non solo non se avergonçava el tirano y malo del 
pecado, mas loavase de él, poniendo en platica la invençion de la maldad y con quántas artes de sotil engaño 
la avia cometido tanto, que muchos la heregia, asi en el hablar como el obrar, davan por final exemplo de 
sus maldades.   
10Justicia particular es aquel ábito o condición que fase al onbre justo y egual en las contrataciones que fase 
con los otros onbres: Así como si alguno por ábito o condición de la voluntad no quiere aver ganancia ilícita 
o no quiere tomar cosa alguna de lo ageno no devidamente: el que esto guarda tiene la justicia particular e 
deve ser dicho justo particular (Exortación de la pas, p. 81).
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Justiça e direito no período dos reis católicos em Castela - século XV

11La distributiva es aquella que conviene al rey o príncipe, duque o governador de la tierra, en el dar o 
repartir de los oficios, dignidades o rentas y en el recesbir de qualesquier, cossas que le pertenescan; así 
como diezmos o tributos que son devidos a los reyes o príncipes, según la diversidad de costunbres de los 
reinos. Ca el rey o príncipe es o deve ser común administrador de la cosa pública de su reino, el qual si da 
o destribuye las dignidades, oficios e rentas como deve o a quien deve, y rescibe sus tributos no agravando 
sus súbditos, faziéndoles igualmente contribuir segunt cierta proporción, el príncipe que bien guarda esta 
egualdad en las distribuciones, tiene la parte de la justicia distributiva; la qual a los príncipes mucho con-
viene guardar (Exortación de la pas, p. 81).
12La otra manera de particular justicia consiste en las comutaciones que los onbres singulares entre sí fasen. 
E la observancia que se fase en las tales comutaciones es llamada justicia comutativa (Exortación de la pas, 
p. 81-2). 
13Neste mesmo sentido, São Tomás (Suma Teológica, II, II, q. LVII, art. IV) havia interpretado as diferenças 
entre justiça comutativa e distributiva. Fica claro no pensamento tomista que pela justiça comutativa se 
regulam as relações entre os particulares que compõem a sociedade. Pela distributiva se regula o relaciona-
mento da parte com o todo, de modo a repartir os bens dentro da coletividade proporcionalmente ao mérito, 
à capacidade ou participação dentro da sociedade. A justiça é entendida como meio de equilíbrio na inte-
ração, estabelecendo a igualdade entre aqueles que se relacionam: “Como já dissemos, a justiça particular 
se ordena a uma pessoa privada, que está para a comunidade como a parte, para o todo... E essas relações 
as dirigem a justiça distributiva, que distribui os bens comuns proporcionalmente. Por onde, duas são as 
espécies de justiça: a distributiva e a comutativa”

A justiça se consagra em relação de débito recíproco entre homens para com 
semelhantes e comunidade. Surge daí o problema da ambigüidade da expressão “dar a 
cada um o que lhe é devido”, a questão da igualdade. Na noção aristotélica consagra-se 
a idéia de igualdade numérica quando as pessoas são tratadas igualmente em número e 
em volume das coisas recebidas. Essa idéia evolui para o critério de igualitarismo – atri-
buir partes iguais aos iguais – àqueles que, por alguma característica específica, sejam 
iguais (Ética a Nicômaco, 1131 a, 10). 

Ao unir o pensamento aristotélico à noção concebida pelos juristas romanos de 
que justiça é uma vontade perene de dar a cada um o que é seu, São Tomás de Aquino 
(SumTeol, II, II, q. LVIII, art. XI) afirma: “Ora, chama-se nosso o que nos é devido por 
uma igualdade proporcional. Por onde, o ato próprio da justiça não consiste senão em 
dar a cada um o que lhe pertence”. Da mesma forma considera Diego de Valera (Exor-
tación de la Pas, p. 82):

Cerca destas cosas es de considerar que en qualquier manera de justicia particu-
lar, la egualidad es de guaradar segunt cierta proporción; que si todas las cossas que se 
deven dar o distribuir se diesen egualmente a todos, no sería justicia distributiva, mas 
grande injusticia. Mas dévese en ello acatar la qualidad de las personas, la virtudes, 
linajes, estados, servicios, tienpos; que bien así como en el cuerpo humano los mienbros 
no son eguales nin egualmente los vestimos, mas a cada uno segunt su proporción, así 
en el cuerpo misto, que es un reino, provincia o comunidad, se deve proporcionar, dan-
do mayores cossas a los más grandes e más dignos, no dexando por eso de fazer bien a 
todos según los méritos de cada uno.

Esta interpretação da justiça, porém, gerava certos conflitos em relação às ati-
tudes dos governantes no processo de afirmação da monarquia e serviu para justificar 
a oposição que os nobres faziam aos reis. Foi o que aconteceu, por exemplo, quando 
Enrique IV, durante seu reinado, buscou promover homens da baixa nobreza, com o 
objetivo de criar um grupo de pessoas fiéis aos seus propósitos.

Temos, assim, que os teóricos da época dos Reis Católicos, representados aqui 
por Rodrigo de Arévalo e Diego de Valera, tinham consciência de que ao conceito de 
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justiça podiam-se atribuir vários sentidos. Tratou, então, Diego de Valera, de seguir 
as classificações e as terminologias forjadas por Aristóteles e reinterpretadas por São 
Tomás, somando a estas os ensinamentos de Santo Agostinho. Em síntese, prevalece 
a noção de que a justiça é um hábito virtuoso, de uma reiteração de atos direcionados 
a um fim no qual reside a vontade de dar a cada um, proporcionalmente, o que é seu. 
Mas, como o hábito virtuoso também deve direcionar o homem a Deus, temos que o 
fim último da justiça não é apenas o bem comum temporal, mas também o bem comum 
transcendental, no sentido da realização do reino de Deus na terra dos homens14.

As noções de direito e de lei
Nos esforços da concepção de justiça, seguindo a fusão do pensamento grego, 

das noções do direito romano, e dos filósofos cristãos, o pensamento dos escritores da 
época dos Reis Católicos tiveram que se atrelar à realidade e se apegar à imperiosa ne-
cessidade de efetivação dela. Neste sentido, buscaram formulações que respondessem 
à questão seguinte: como fazer imperar a justiça. Sob a influência dos pensamentos de 
Isidoro de Sevilha, de São Tomás de Aquino e de Aristóteles, encontraram respostas 
para esta questão no direito e na lei.

O direito aqui será abordado como forma de estabelecer de maneira plena a jus-
tiça, pois é este o sentido que tinha para os contemporâneos de Fernando e Isabel: o 
direito é a busca pela justiça. O direito (ius) tem a ver com a justiça (iustittia), na medi-
da em que é assim chamado porque é justo (iustum). Justiça (iustitia), justo (iustum) 
e direito (ius) estão intimamente relacionados. 

O conceito de direito é muito próximo também do conceito de lei15, chegando 
ambos a ser entendidos como a expressão prática e teórica da mesma coisa. Contudo, 
há uma diferença substancial, e esta é que a lei é um aspecto concreto do direito, no 
sentido de que deve ser ela considerada no direito, do qual faz parte, e não abstraído 
dele. Assim explica Isidoro de Sevilha nas Etimologias (Livro V, 3, 1-4):

1. Derecho es un nombre genérico; “ley” es un aspecto concreto del 
derecho. Se llama “derecho” (ius) porque es justo. Todo derecho 
está integrado por leyes y costumbres. 2. “Ley” es una disposición 
escrita. “Costumbre” es una práctica avalada por la antigüedad; 
es decir, viene a ser una ley no escrita. “Ley” deriva de “leer”, ya 
que está redactada. 3. La costumbre, en cambio, es una práctica 

14Neste sentido caminha o pensamento de Diego de Valera (Exortación de la pas, p. 78): E porque Señor, 
el humano trabajo aprovecha poco si en Dios no es ordenado, a Él demandad verdadera pas, d’Él esperad 
verdadera concordia, en Él ordenad vuestra voluntad ...
15Os autores antigos e medievais não estavam de acordo sobre a origem etimológica da palavra “lei”. Cícero 
apresentou duas possibilidades: uma que “lei” derivava da palavra latina legere (ler), pelo costume que 
tinham os romanos de gravar as leis em tábuas para depois expor estas ao público para sua leitura e conhe-
cimento; outra que derivava da palavra delígere (eleger), porque a lei indicava o caminho a ser seguido. A 
esta última etimologia também se refere Santo Agostinho. Contudo, a lei não é para Santo Agostinho – como 
poderia indicar o uso desta etimologia – um ato de vontade, mas, sim, de inteligência. Santo Isidoro adota a 
etimologia ciceroniana, como podemos observar no corpo do nosso texto. São Tomás de Aquino, sem recha-
çar as anteriores etimologias, encontrava a origem da palavra “lei” no verbo latino ligare, que significa ligar, 
obrigar. Para São Tomás, é próprio da lei ligar a vontade a algo, obrigando-a a seguir determinada direção. 
(SANTO TOMÁS DE AQUINO, 1936, nota explicativa de Constantino Fernández Alvar, p.132).
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Justiça e direito no período dos reis católicos em Castela - século XV

de larga tradición y referida únicamente a los usos. Por lo tanto, 
la costumbre es una especie de derecho instituido por la práctica 
y utilizado como ley cuando ésta no existe. Y no importa que una 
norma tenga  su base en la escritura o sólo en la razón, ya que la 
razón es lo que avala a cualquier ley. 4. Pues bien, si toda ley tiene 
su fundamento en la razón, será ley todo lo que esté fundado en 
ella, con tal de que esté de acuerdo con la religión, convenga a la 
doctrina y aproveche para la salvación. Se llama “costumbre” por-
que son de uso común. 

O direito, então, é constituído por leis e costumes. Considerado como a harmo-
nia na sociedade, é classificado em seis tipos: direito natural, comum a todos os povos, 
existente por instinto da natureza e não por promulgação legal; direito civil, particular 
de cada povo e destinado à regência interna, e que considera Deus e os homens; direito 
militar, que trata dos assuntos da guerra; direito das gentes, assim chamado porque 
tem vigência em quase todos os povos, reúne normas sobre assuntos como guerra, paz, 
diplomacia; direito público, aplicável aos magistrados e sacerdotes; direito quiritário, 
próprio dos cidadãos romanos (Etimologias, V, 4-9).

Santo Isidoro (Etimologias, V, 2, 1) classifica as leis em divinas e humanas. As 
primeiras têm fundamento na natureza e as segundas, nos costumes dos homens16. 
A lei humana é, segundo Santo Isidoro (Etimologias, V, 10), “la organización legal del 
pueblo sancionada por los ancianos junto con la plebe”. De acordo com sua finalidade, 
desempenha funções de ordenar condutas, proibir o que possa ser nocivo ao convívio 
social, permitir e punir17. Apresenta os seguintes predicados: a lei há de ser honesta, 
justa, possível, adequada à natureza e aos costumes, conveniente no tempo, necessária, 
proveitosa e clara, sem obscuridade que provoque dúvida e estatuída para o proveito do 
bem comum dos cidadãos (Etimologias, V, 21, p. 517).

São Tomás nas suas reflexões sobre a lei, embora mantenha uma afinidade com 
o pensamento isidoriano, criticou esta definição por multiplicar superfluamente suas 
condições. Para São Tomás (Suma Teológica, q. XCV, art. III), bastavam as três condi-
ções que Isidoro havia apresentado anteriormente: “a lei será tudo o que a razão estabe-
lecer, isto é, o que for congruente com a religião, conveniente à disciplina e proveitoso 
à salvação.”

Sob a influência de Isidoro de Sevilha e de Santo Agostinho, São Tomás (Suma 
Teológica, q. 91, art. 1-4) distinguiu quatro espécies de lei: a eterna, a natural, a divina e 
a humana. A lei eterna era a própria razão divina no governo do universo, e como Deus 
nada concebia temporariamente, a lei seria eterna, daí o seu nome. A lei natural era a 
participação da criatura racional na lei eterna. Preceito básico do direito natural é o 
que manda observar o bem e evitar a prática do mal; é um reflexo parcial da razão divi-

16Todas las leyes son divinas o humanas. Las divinas tienen su fundamento en la naturaleza; las humanas 
en las costumbres de los hombres (Etimologias, V, 2,1). 
17Santo Isidoro (Etimologias, V, 20) diz que: las leyes se dictan para que, por temor a ellas, se reprima la 
audacia humana; para que la inocencia se sienta protegida en medio de los malvados y para que, entre esos 
mismos malvados, el miedo al castigo refrene su inclinación a hacer daño. Para São Tomás (Suma Teológi-
ca, q. XCV, art. I), “é ao homem naturalmente inerente certa aptidão para a virtude, mas a própria perfeição 
da virtude necessariamente advém ao homem mediante alguma disciplina [...] Ora, uma tal disciplina que 
obrigue pelo medo da pena, é a disciplina das leis”. 
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na que permite aos homens conhecer princípios da lei eterna. A lei humana, que deriva 
da natural, todavia, teria natureza de lei apenas quando se conformasse à razão reta, 
e quando se afastasse lei não seria, mas violência18. A lei humana foi definida por São 
Tomás como ordenamento da razão visando ao bem comum, promulgado pelo chefe da 
comunidade (cf. NADER, 2000: 123-4).

A partir das noções de Santo Isidoro e São Tomás de Aquino, e somando-se a 
estas os preceitos filosóficos antigos, sobretudo os aristotélicos, os escritores do pe-
ríodo dos Reis Católicos construíram suas interpretações sobre os conceitos de lei e 
de direito. Nas crônicas e nas poesias do período, estas noções apresentam-se mais 
diluídas ao longo dos textos, ao passo que nos tratados políticos encontram-se mais 
condensadas, o que facilita, nestes últimos, a identificação e a exemplificação das in-
fluências recebidas. Por isso, continuamos tomando o tratado de Rodrigo de Arévalo, 
Suma de la política, como fonte reveladora das acepções do direito e da lei existentes 
na época dos Reis Católicos.

A influência das idéias tomistas e isidorianas na obra de Arévalo se manifesta, 
de início, na definição de lei, como sendo obra da razão humana, por inspiração divina, 
promulgada pelo governante visando ao bem comum19. Depois, na apresentação das 
“certas condições e qualidades”20 que devem ter as leis, seguindo muito de perto as 
mesmas definidas por Isidoro de Sevilha e comentadas por São Tomás, Rodrigo de 
Arévalo desenvolve todos os elementos necessários e fundamentais que compõem o 
conceito de lei que inicialmente havia apresentado. 

Estabelece que, em primeiro lugar, as leis devem ser possíveis segundo a natureza 
e de acordo com a mesma21. Em segundo, devem ser conforme a lei divina22. Em terceiro, 
devem ser as lei adequadas aos costumes23. Em quarto, devem ser ordenadas pelo chefe 
da comunidade, o príncipe24. Em quinto, devem ter efeitos corretivos, punitivos e premia-
tivos25. E, em sexto lugar, deve ser guardada a preeminência das leis antigas sobre as no-
vas, e somente quando danosas, as primeiras, podem ser substituídas pelas segundas26. 

18Comentando as idéias de Santo Isidoro sobre a divisão as leis em divinas e humanas, Tomás de Aquino 
(Suma Teológica, q. XCV, art. II) havia afirmado: “toda lei humanamente imposta tanto tem razão de lei, 
quanto deriva da lei natural. Se, pois, em algo discorda da lei natural, já não será lei, mas corrupção da lei.
19la derecha ley es una admirable invención umana fallada por dono y beneficio divinal, por la qual las cib-
dades son compuestas, ordenadas y regidas y los delictos y excessos son corregidos, la qual manda lo onesto 
y defiende lo contrario. Pues, el buen político deve ordenar las leyes onestas y corregientes los maleficios. 
Deve esso mesmo establecer tales leyes que principalmente acaten al bien comun de la cibdad o reino y no 
a otro particular fin. (Suma de la Política, II, X, p. 297).
20Después desto deven las leyes tener ciertas condiciones y qualidades según quisieron los sabios antigos. 
(Suma de la Política, II, X, p. 297)
21Rodrigo de Arévalo (Suma de la Política, II, X, p. 298), diz: Ca primeramente deven ser possibles según 
natura, y no solamente possibles, mas aun conformes a la natura, señaladamente quanto a perpetuar la 
generación humana. 
22Lo IIº: deve la ley ser conforme a la ley divina. Onde dize Sant Agustin ... que la ley umanal tiene una 
imagen de la ley divinal, la qual dize: por mí reinan los reyes y por mí los establecedores de las leyes fazen 
justos decretos. Onde concluye, que tanto vigor tienen las leyes umanas en quanto non son contrarias a la 
ley de Dios. (Suma de la Política, II, X, p. 298)
23Lo III°: deve ser la ley conforme a la costumbre de la tierra o reino donde se faze, ca de otra guisa no abría 
efficacia, e por esto dize Aristótiles, en el quarto de las Políticas, que las polecías y regimientos de las ci-
bdades no deven ser adaptadas según las leyes, mas las leyes se deven fazer y adotar según las cibdades y 
según la natura y diversidad dellas. (Ibidem)
24  Lo IIIj°: deve aver auctoridad de príncipe en la ordenar y consejo del pueblo, ca de otra guisa no sería 
efficacia. (Ibidem)
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25Lo v°: deve toda ley aver ciertos effectos. Conviene saber: mandar, permitir, proibir, guarlardonar, punir; y 
mandar lo justo e bien, proibir lo malo e lo injusto, permitiendo las cosas indiferentes; premiar a los buenos, 
punnir a los malos ... (Ibidem)
26Lo vj°: deve el rey o todo buen político ser muy solícito en guardar las leyes antigas, y no deve ser prompto 
para las inorar por leyes nuevas, salvo quando mucho conviene o si las primeras leyes son dañosas. (Ibi-
dem)
27A obra de Aristóteles forneceu aos pensadores medievais as bases para a reflexão sobre as várias formas de 
governo e qual seria a melhor delas. Segundo Antony Black (1996, p. 217), entre estes pensadores, poucos 
partilhavam de opiniões como a de Alberto Magno, que estudou os elementos democráticos e oligárquicos 
das cidades-estado italianas de seu tempo e manifestou preferir o que considerava democracia. A grande 
maioria dos autores que empreenderam este tipo de exercício eram, de fato, partidários convictos da mo-
narquia. Mas, como “monarquia” significava excluir a maioria e a minoria do governo, isto equivaleria a 
aconselhar os reis a negar o papel do conselho e do parlamento. Por isso, de acordo com Black, o que defen-
diam estes teóricos, sob o nome de monarquia, era uma “mescla de monarquia/governo”, o que significava 
uma mistura das três formas boas de Aristóteles. 
28Os textos castelhanos da Baixa Idade Média definem como tiranos os reis que haviam se apoderado do 
poder por meio de força ou traição; aqueles que usavam indevidamente do seu poder ou que reinavam de 
acordo com os seus próprios interesses. Assim definem as Siete Partidas (II, I, X): Tyrano tanto quiere dezir 
como Señor que es apoderado en algund Reyno o tierra por fuerça o por engaño o por traycion. E estos a 
tales son de tal natura que despues que son bien apoderados enla tierra, aman mas de fazer su pro maguer 
sea danno dela tierra que la pro comunal de todos, por que siempre biuen a mala sospecha dela perder. 
Fernando de Pulgar, cronista da época dos Reis Católicos, recolhe esta idéia na Glosa a las coplas de Mingo 
Revulgo (copla VIII, p. 182): Cuando uno gobierna el reino procurando con gran diligencia el bien común 
antes que lo suyo particular, este tal se llama Rey, y si pospone el bien de la república dichas en éstas siete 
coplas pasadas, verdad es que acusa al rey de holgazán en la gobernación del pueblo, y negligente en la 
execución de la justicia. Y cierto es que el poco cuidado del príncipe en lo que toca a la gobernación de su 
reino, proceden tiranías, y de su negligencia en la justicia, proceden injusticias, pero no vemos que acusa ni 
persona de tirano ni de cruel.

Em síntese, no pensamento de Rodrigo de Arévalo – no que estão de acordo ou-
tros escritores do período – a lei é uma ordenação da razão, sob inspiração divina, para 
o bem comum. O bem comum é algo que não se confunde com a somatória daqueles 
que estão agregados em uma sociedade, mas é algo que transcende esta somatória. Os 
indivíduos que fazem parte deste conjunto reservam a qualidade de seres livres e inde-
pendentes, devendo colaborar para a consecução do escopo maior.

Considerações finais: a justiça da monarquia
Nas interpretações dos escritores medievais, os pensamentos sobre a justiça 

convergiam na idéia de que a ação virtuosa do homem conduziria ao bem de toda a 
comunidade, logo ao Bem Comum. Desta forma, a ação de cada indivíduo afetaria toda 
a comunidade, assim como, o bem da comunidade alcançaria a cada um. Trata-se, evi-
dentemente, aqui, da comunidade organizada politicamente, em que a justiça organiza 
a convivência social. Nesta comunidade política, tornava-se fundamental a figura do 
coordenador das ações humanas, ou, no sentido agostiniano, do governador das almas. 
No final do período medieval, a figura cuja autoridade lhe permitia dirigir a vida em 
sociedade e estimular o hábito da justiça entre os homens era, indiscutivelmente, o 
monarca.

A monarquia era a forma de governo mais aceita pelos homens do Ocidente me-
dieval27. A justiça da monarquia estava profundamente arraigada no pensamento da 
época, porque se relacionava com a realização da justiça, contrapondo-se à idéia de 
tirania28. Esta idéia encontrava fundamento na doutrina aristotélica, isidoriana, agos-
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tiniana e tomista. De Aristóteles, resgata-se a definição da monarquia como governo 
de um só, que tem por finalidade o interesse coletivo, sendo seu governo viciado, a 
tirania29. De Isidoro de Sevilha, fundamentam-se os vínculos entre a monarquia e o 
governo justo30. Do pensamento de Santo Agostinho recolhem-se as bases do conceito 
da monarquia sagrada31. Completa-se no conjunto da filosofia tomista, muito próxima 
à aristotélica, na qual política, ética e justiça estão profundamente imbricadas. Neste 
sentido, Tomás de Aquino reserva um papel importantíssimo ao chefe da comunidade 
civil. Este deve empenhar-se em instaurar, promover e preservar a ordem. Deve ter 
como objetivos principais a paz e a vida virtuosa dos homens. Ele deverá ser prudente 
na escolha dos meios que conduzirão ao bem comum. No pensamento tomista, o des-
tino da sociedade, sua fortuna, dependem da prudente governança instituída para o 
direcionamento do que é comum a todos32.

Na historiografia do período, o reinado de Isabel e Fernando é projetado como 
um conjunto de missões, realizadas conforme a doutrina e a moral católica. Êxitos 
espetaculares como a conquista de Granada e a Descoberta da América, entre outros, 
tiveram grande ressonância, lançando a nova entidade política que surgia sob o domí-
nio dos Reis Católicos no cenário internacional com grande prestígio. O fortalecimento 
do poder real e as grandes conquistas que se realizavam após um período de crise – que 
se estendia desde pelo menos o século XIV – fundamentavam o mito criado em torno 
destes soberanos, exaltados como exemplares.

Em contrapartida à idéia de que para ser rei é necessário atuar com retidão e 
justiça – o que para a Espanha do final da idade média isto significava ser virtuosíssimo 
e cristianíssimo – havia a crença do dever moral de lealdade e obediência ao rei por 
parte dos súditos. A figura do rei se sobrepunha à nobreza local e ao clero, e o apoio a 
ele era imperativo. Só o rei, ao governar, podia impor uma justiça mais imparcial, levar 
à paz interna e defender o reino dos ataques externos. Só o rei podia levar a comuni-
dade à paz e à justiça. Esta idéia se encontrava arraigada na sociedade e serviu para os 
teóricos da época dos Reis Católicos justificarem a defesa da monarquia como o melhor 
regime de governo.

29Para Aristóteles (Política., III, V, 4): “A tirania constitui uma monarquia sem outra finalidade senão o 
interesse do monarca”.  
30Para Isidoro de Sevilha as palavras reino (regnum) e rei (rex) reportavam-se por razão etimológica à idéia 
de governo justo (recto regere). Segundo Santo Isidoro (Etim, IX, 3, 1 e 4): “1. Reino deriva de ‘rey’: como 
los ‘reyes’ tomam su nombre de ‘regir’, así ‘reino’ lo toma de los ‘reyes’. [...]4. El término ‘rei’ deriva de ‘regir’, 
como ‘sacerdote’, de ‘sacrificar’. No ‘rige’ el que no ‘corrige’. El nombre de ‘rey’ se posee cuando se obra ‘rec-
tamente’; y se pierde cuando se obra mal”.
31Embora tenha se orientado para a teologia, a filosofia de Santo Agostinho, ao refletir sobre o governo das 
almas, tendeu a aceitar uma espiritualização do poder temporal correspondente à intervenção dos chefes 
espirituais nos destinos de um povo. Neste sentido, o poder político deveria estar subordinado ao divino e 
a política humana deveria perseguir a união da ordem humana com a ordem divina. Desta forma, o Estado 
passa a ser o meio para a realização desta junção, assumindo, assim, um compromisso teocrático. O Estado, 
porém, no pensamento de Santo Agostinho estava submetido à Igreja (BITTAR, 2000).
32  Assim manifesta São Tomás em Do reino ou do governo dos homens. Ao Rei do Chipre (In: Escritos 
políticos, 1995, Livro I, cap. II, p. 126): “Ora, em todas as coisas ordenadas a algum fim, em que se possa 
proceder de um modo ou doutro, é mister haver algum dirigente, pelo qual se atinja diretamente o devido 
fim. Com efeito, um navio, que se move para diversos lados pelo impulso dos ventos contrários, não chegaria 
ao fim de destino, se por indústria do piloto não fora dirigido ao porto; ora tem o homem um fim, para o qual 
se ordenam toda a sua vida e ação, porquanto age pelo intelecto, que opera manifestamente em vista do 
fim. Acontece, porém, agirem os homens de modos diversos em vista do fim, o que a própria diversidade dos 
esforços e ações humanas patenteia. Portanto, precisa o homem de um dirigente para o fim”.
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