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RESUMO 

 

Nesta pesquisa, estudamos a natureza político-institucional das Capitanias, nos 

primórdios da colonização portuguesa no Brasil. Analisamos o conceito no vocábulo 

“constituição”, sua evolução semântica e histórico-jurídica dentro da história política 

moderna. A ideia de Constituição escrita, instrumento de institucionalização política, é 

um fato cultural e, portanto, histórico. As constituições devem se inspirar nas 

condições sociais e nas tradições históricas do povo para o qual elas se destinam. Da 

leitura e análise das cartas de doação e dos forais das Capitanias, conhecemos o 

regime jurídico sobre o qual a colonização se estabeleceu no Ultramar no período de 

1532/49. Analisamos o conteúdo dos “forais” das capitanias e demonstramos que 

neles se encontram, anteriores às “cartas de direitos” das colônias inglesas da 

América, em que alguns autores entreveem “embriões de constituição”, as raízes de 

nossas constituições políticas. A “carta de Doação”, pelo caráter estrutural de suas 

normas, pela definição de atribuições e poderes, pela discriminação fiscal, pelas 

normas administrativas e pelo enunciado de direitos e deveres dos moradores 

funcionou como documento básico, em estatuto do Brasil nascente. Os forais podiam 

conter disposições sobre os impostos em geral, sobre multas para os diversos tipos 

de crimes e contravenções; o serviço militar; as liberdades civis e garantias 

patrimoniais; o aproveitamento de matas e pastagens; o ônus e forma de provas 

judiciais – em conclusão, os forais eram verdadeiras “cartas constitucionais”. Nas 

“Cartas de Doações e Forais de Capitanias” encontramos as raízes constitucionais do 

Brasil. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Constitucionalismo; Reforma do Estado; Direitos Econômicos 

 



ABSTRACT  

 

In this research, we studied the nature of the politic-institutional of the captainship, in 

the early Portuguese colonization in Brazil. We analyzed the conception “Constitution” 

and its semantic evolution and juridical-history within the modern political history. The 

idea of the written constitution, instrument of political institutionalization, is a cultural 

fact and therefore historical. The Constitution must be inspired in the social conditions 

and in the historical traditions of the people to whom they are destined. From the 

reading and analysis of the granting letters and captainship charters, we juridical 

system on which the colonization was established in the oversea period from 1532/49. 

We analyzed the contents of the Captainship charters and found that before the 

“endowment letters” of the British colonies in America, in which some authors foresee 

the beginning of the Constitution, the roots of our political constitution. The “Granting 

Letters” by the structural character of their forms, by the definition of attribution and 

powers, by fiscal identification, by the administrative forms, and by proposition of laws 

and duties of the dwellers worked as a basic document, a statute of Brazil in that time. 

The characters might contain disposition on taxes in general, on penalties to the 

various types of crime or contraventions, the military duty the civil freedom and 

patrimonial warrants; the utilization of forests and pasture, the onus and from of judicial 

proofs – in conclusion, the charters were true “Constitutional Letters”. In the “Gronting 

Letters” and “Captainship Charters”, we find the constitutional roots of Brazil. 
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INTRODUÇÃO 

O Direito corresponde à necessidade fundamental de que os homens 

convivam em espírito de solidariedade. 

Toda vez em que o homem quiser organizar-se em sociedade, ele terá que se 

valer do Direito. Os romanos já haviam instituído esta verdade, traduzida na afirmativa 

de que onde houver sociedade, estará o Direito: ubi societas, ibi jus. Não se podendo, 

portanto, conceder qualquer atividade social desprovida de forma e garantias 

jurídicas, nem qualquer regra jurídica que não se refira à sociedade. 

O Direito é, um fato ou fenômeno social; não existe senão na sociedade e não 

pode ser concebido fora dela. 

Analisamos que sendo o Direito um fato histórico-cultural, que é e, 

concomitantemente deve ser, a uma ciência não pode deixar de ser “compreensiva”. 

Compreender é ordenar os fatos sociais ou históricos segundo suas conexões de 

sentido, o que quer dizer, finalisticamente, segundo uma ordem de valores. 

Quanto ao método no Direito, procuramos compreender que não são, porém, 

somente a indução, a dedução e a analogia os processos e conhecimento que o 

Jurista emprega em seus domínios. A todo momento ele ordena normativamente fatos 

segundo valores, ou correlaciona valores e fatos segundo normas, o que significa que 

não pode dispensar o prisma do valor, na apreciação dos fatos sociais abrangidos por 

normas jurídicas. E especificamente quanto ao método no Direito Constitucional 

procuramos adotar o procedimento de seguir cada preceito na sua origem, formação 

e evolução, recorrendo à história das instituições e das ideias políticas como 

instrumento eficaz de compreensão e interpretação de todo o sistema normativo. 

O Direito Constitucional é hoje uma das áreas do direito político que mais 

sugestões enseja no campo da pesquisa. Todos os conceitos fundamentais ligados a 

Estados apresentam um rico manancial de estudo, principalmente na área dos direitos 

humanos, realidade que se concretiza sob os auspícios das democracias 

constitucionais. 
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Neste trabalho procuramos estudar a natureza histórica, jurídica e institucional 

das capitanias, nos primórdios da colonização portuguesa no Brasil. Analisamos o 

conceito do vocábulo “constituição” e sua evolução semântica dentro do contexto 

histórico da política moderna. 

Verificamos se as “cartas de direitos” das colônias inglesas da América 

caracterizavam embriões de constituição. Partindo daí, analisamos o conteúdo dos 

“forais” das capitanias, procurando mostrar que neles se encontram, anteriores às das 

colônias inglesas, as raízes de nossas constituições políticas. Este trabalho teve por 

ideia fundante, conseguir abordar uma análise histórica da formação do Estado 

Econômico no Brasil, por meio de sua instrumentalização jurídica, a partir da análise 

das raízes constitucionais do Brasil. 

As leis que organizam o Estado e estabelecem as competências são as leis 

constitucionais, consuetudinárias ou escritas. A escolha do tema levou-nos à 

elaboração da problemática, tendo em vista o conhecimento do século XXI onde se 

coloca o tema; a fecundidade do espírito e a exequibilidade na execução da pesquisa 

que nos propusemos realizar. 

Analisamos esta instituição não como simples resultado de uma política 

econômica; mas, sim, como resultante de uma conjuntura. Tratava-se de proceder ao 

estudo dos homens e das ordens sociais na fundamentação da medida de defesa pela 

conquista e colonização. 

Analisamos a velha tese de Alexandre Herculano sustentada como paixão, e 

que foi consagrada, apesar e acima das isoladas resistências existentes quando da 

discussão – Portugal não conheceu o feudalismo. E o Brasil, descoberto sob o signo 

do capitalismo moderno, estruturou suas instituições no contexto da modernidade, não 

no da feudalidade. 

A análise do estado monárquico português no sistema de Exploração Colonial 

assente na estrutura política e econômica das capitanias, levando-nos à identificação 

do Regime das Donatárias na colonização do Brasil. O sistema político das capitanias 

demonstra a acentuada feição monárquica e centralizadora da Coroa Portuguesa no 

processo de colonização brasileira. 
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Impõe-se, para a melhor compreensão do fenômeno posto em tal processo, 

revelar o ato jurídico de instituiu a Capitania – a doação. Da leitura e análise das cartas 

de doação e dos forais, podemos conhecer o regime jurídico sobre o qual a 

colonização se estabeleceu no Ultramar no período de 1532/1549. 

Doações de “juro e herdade” tipificavam no Estatuto da Capitania os contratos 

“inteventivos” com a cláusula de revogabilidade a qualquer tempo. Do estudo jurídico 

destes contratos, verificamos que a revogação dependia do poder incontrastável do 

rei, o maior, senão, o único, empresário colonial. 

Procedemos à análise desta forma de contrato, a partir do “pactum fiduciae” 

dos romanos. E, com isso, entender até que ponto a doação capitanial revive esta 

norma de direito. E, a medida que se pesquisava, nosso espírito, perguntava-se – as 

doações constituíam autênticos atos de fidúcia? Eis outras questões que pretendemos 

esclarecer. E, nesta construção jurídica revelar-se-á essência do fideicomisso? 

E a forma contratual “inter-vivos” estabelecida na doação capitanial inseriu-se 

na patrimonialidade régia do capitalismo monárquico português? Impõe-se responder 

de modo científico. Essa, ainda aspiração desta Tese. As delegações régias assentes 

na doação capitanial, através da qual o rei determinava os poderes conferidos ao 

capitão-donatário no governo da Capitania – poderdes de administração e de 

administração da coisa pública - resultariam, afinal, da própria patrimonialidade regia? 

As confirmações Régias através da qual a Coroa ratificava a concessão da 

“governança”, seria decorrência daquela mesma patrimonialidade? Importante 

comprovar. A Justiça Maior cabia ao monarca, poder incontrastável e fonte geradora 

de direito. Do estudo jurídico dos Forais, verificamos que pelo caráter estrutural de 

suas normas eram verdadeiras “cartas constitucionais”. 

Analisamos que os Forais pela definição de atribuições e poderes, pela 

discriminação fiscal, pelas normas administrativas e pelo enunciado de direitos e 

deveres funcionam como um documento básico-constitucional do Brasil. Impõe-se 

comprovar. 

Por maior que tenha sido o nosso empenho e por mais argumentos que 

tenham utilizado na demonstração de nossas ideias, não conseguiremos faze-las 
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passar do nosso para o espírito de quem nos lê, se este não estiver disposto a recebe-

las. E disso estamos certos. 

Finalmente sentimo-nos no grato dever manifestar, aqui, nossa profunda 

gratidão para com aqueles que nos ajudaram nesta solidária caminhada em busca do 

conhecimento e da verdade científica.  

A todos que de alguma forma colaboram para o aperfeiçoamento e realização 

desta pesquisa. 

Não obstante, impõe-se destacar, em particular, como manifestação de nossa 

gratidão e respeito aqui consignados, a homenagem ao Prof. Dr. Francisco Ovídio, 

primeiro idealizador dessa Tese de Doutorado, bem como ao Prof. Dr. Alfredo 

Palermo, que esteve disponível ao diálogo inteligente e a reflexão construtiva na 

elaboração da pesquisa, homenagem deve ser feita também ao Orientador desta 

Tese, Prof. Dr. Felipe Chiarello de Souza Pinto, que não se furtou a empreender 

esforços para que esse trabalho pudesse tornar-se o melhor possível. Submetemos o 

trabalho à avaliação dos doutos examinadores, a quem desejamos agradecer, 

sinceramente, em conjunto. 
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1. ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL DO ESTADO 

Para desenvolver estudo a respeito das bases que estruturam o direito, é 

necessário entender que não se trata de um conceito pronto, sedimentado e 

racionalizado. No correto estudo do direito é necessário entender que ele deve ser 

compreendido de acordo com o momento histórico em que é analisado. 

Antes de mais nada, é preciso esclarecer que o direito como um todo não é 

fruto do capitalismo, embora o direito moderno, da forma como nós encaramos 

atualmente, é sem dúvida o produto dos interesses capitalistas. 

Em razão desse grande âmbito de abrangência, é que se fala na grande 

dificuldade para identificar aquilo que se chama de direito, tendo em vista que diversos 

foram os filósofos em seus diferentes tempos e contextos históricos, que se puseram 

a racionalizar o direito. 

O entendimento do direito associado ao justo, encarado apenas e tão somente 

de acordo com cada caso concreto, nos remete ao mais remoto dos pensamentos 

sobre o direito. Ressalte que o direito, antes do advento do capitalismo, já foi 

compreendido, inclusive, como algo associado à magia, à arte, à fenômenos 

extraordinários. 

O direito, nos moldes e nos termos como conhecemos é um fenômeno do 

capitalismo, nos exatos termos que Alysson Leandro Mascaro1 nos consegue explicar:  

Comparado ao passado, o direito ganha especificidade apenas no 

capitalismo, a partir da Idade Moderna. No passado o direito era inespecífico, 

misturado à moral e à religião; no presente ele se revela como algo distinto, um 

fenômeno singularizado. Mas, mesmo assim, a questão ainda permanece, posta 

agora em outro patamar, mais profundo. Se é somente nos tempos modernos que o 

direito passa a ser um fenômeno específico, então o que identifica em si o direito de 

nosso tempo, a fim de que seja distinguido de todos os demais fenômenos sociais? 

                                                             
1 MASCARO, Alysson Leandro. Introdução ao estudo do direito. 5.ed. São Paulo, Atlas, 2015, p. 02. 



13 

 

 

Isso é possível de ser explicado partindo-se do pressuposto que com o fim do 

regime absolutista, e a consequente ascensão da burguesia nos setores de privilégios 

destinados anteriormente apenas aos nobres e ao clero, exigiram verdadeira proteção 

por perceberem que era grande o poder que se perceberam investidos em razão de 

movimentarem a economia. 

Apenas com a chegada dos tempos modernos em que houve a separação 

teórica entre direito, política e religião é que foi possível entender que não houve um 

direito tomado de modo específico durante toda a história pré-capitalista. 

O Iluminismo foi um movimento filosófico que demonstrou que seria possível 

compreender a moral independente da religião. Em razão das ideias que começaram 

a ser disseminadas naquele período, os burgueses, que até então, aceitavam a 

condição inferiorizada a que eram submetidos, começaram a criar consciência 

política, social e econômica, e começaram a reivindicar privilégios que não faziam jus, 

apenas por não terem nascido em outra casta. A realidade foi, que esse movimento 

contestador, passou a criar nova consciência social naqueles que se viam como 

verdadeiros explorados. Foi essa consciência social que assegurou toda uma 

mudança de perspectiva e de entendimento social como um todo. 

Na sociedade capitalista houve a separação clara da religião, moral, política, 

economia e direito. De fato, o direito antigo é misturado diretamente com a religião, 

enquanto o nosso, capitalista, claramente não o é. 

O direito passou a ter essa especificidade que podemos vislumbrar nos dias 

de hoje, a partir da Idade Moderna. Como dito anteriormente, o direito era visto como 

parte de um todo, visto e compreendido pelo contexto do justo, do plausível, do 

aceitável, levando-se em consideração cada caso concreto, sob a ótica dos 

envolvidos.  

Com o capitalismo, o direito ganha novos contornos, e é possível constatar 

que sua existência passa a ser necessária para assegurar que o modelo de 

exploração capitalista prevaleça. Torna-se evidente que o Direito passa a ser base 

fundante do capitalismo, verdadeira estrutura real de sua sustentação. É por meio do 

Direito que o capitalismo consegue se afirmar e prosperar no contexto social. 
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O direito, que deveria ser encarado como fenômeno social, passa a ser visto 

como mero garantidor de contratos, tido como algo imposto, sem que as pessoas que 

com ele convivem, e até mesmo aquelas que dele sobrevivem, sequer cheguem a 

questionar as razões de sua existência. 

É nesse cenário que se torna possível observar a criação de um movimento 

constitucionalista no sentido de estabelecer a necessidade de criar-se uma 

constituição para que possa ser disciplinada a vida de um país. 

O tema a respeito do movimento do constitucionalismo no Brasil, teve clara e 

forte influência europeia, sendo que naquele continente, ele começou a se 

desenvolver após a difusão das ideias apregoadas com o início da revolta burguesa. 

Esse ideal de necessidade limitação do poder do Estado, amplamente difundido no 

contexto atual, teve início em razão de acontecimentos históricos, que serão objeto 

de estudo desta tese. 

A ideia de constituição escrita, instrumento de institucionalização política, não 

é decorrência da inspiração privilegiada fecunda de um homem genial; é uma criação 

coletiva apoiada em precedentes históricos e doutrinários. Este conceito, na medida 

que nos importa, é um fato cultural e, portanto, histórico. 

Importante ressaltar o aspecto histórico abordado neste trabalho, que possui 

o viés específico de realizar uma análise imparcial e meramente elucidativa dos fatos 

que cercaram o surgimento do Estado econômico brasileiro. 

Os historiadores têm mergulhado continuamente na crônica dos povos para 

descobrir a gênese de suas leis fundamentais, e o resultado de suas pesquisas revela 

que encontra-se na velha Hélade a origem do Direito Público. Discreteiam os autores 

sobre o conteúdo semântico da palavra “constituição”, na antiguidade, mas é certo 

que diferia esse conteúdo do que viria a ter na modernidade, a partir do século XVIII. 

Não obstante, alguns traços comuns haviam entre um e outro conceito, sendo o 

principal aquele que identifica “constituição” com soberania.  

Para os antigos, a constituição era a própria estrutura do Estado, as 

características objetivas de sua existência. Todo Estado, pelo fato de sê-lo, tinha uma 
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“constituição”. Darcy Azambuja2, explica bem este fato em seu clássico compêndio 

sobre Teoria do Estado. 

A palavra Constituição tem tido diferentes acepções na terminologia jurídica.  

Na Antiguidade, a palavra constituição significava aproximadamente o mesmo 

que hoje. Aristóteles3 a define, pelo menos duas vezes, no livro Políticas, em termos 

objetivos. “Uma Constituição – escreve o filósofo – é a organização das funções 

públicas em um Estado, principalmente das mais elevadas. O governo é sempre 

soberano no Estado e a Constituição é, de fato, o governo.” Mais adiante volta ao 

assunto, no seguinte trecho: “Uma Constituição é a organização das funções do 

Estado, e determina qual é o órgão governante e qual o fim de cada comunidade. Mas 

as leis não devem ser confundidas com os princípios da Constituição; elas são regras 

segundo as quais os magistrados devem administrar o Estado”. 

As duas características mais importantes da lei constitucional aparecem 

fixadas nessas palavras antigas: sua função de organizador e limitadora dos poderes 

do Estado e suas superioridades jurídica sobre a lei ordinária4.  

Loewnstein afirma que os grupos tiveram “um regime político absolutamente 

constitucional”, durante dois séculos, admitindo a eunomia e a isonomia como 

expressadoras de um Estado de Direito completo e regulado democrática e 

constitucionalmente5. O fato é que a absorção do indivíduo pela polis, no caso grego 

como nas culturas antigas em geral, predominou acima de tudo e não permitiu uma 

experiência política da mesma forma que o Ocidente veio a conhecer.  

Roma deu-nos uma espécie de retrospecto da experiência grega, com 

sequência diferente e diversas ampliações. Encontram-se também alguns momentos 

terminológicos mais próximos da linguagem do Ocidente a começar do termo 

constitutio. 

                                                             
2 AZAMBUJA, Darcy. Teoria Geral do Estado, Ed. Globo, 23ª ed. Porto Alegre , 1983, pág. 169. 
3  Em certos compêndios encontram-se frases segundo as quais Aristóteles teria considerado a 
constituição como a “alma do Estado”. É que a politéia (traduzível por Constituição no sentido amplo 
desta palavra) estaria correspondendo à forma de polis, e forma, na linguagem posterior da escolástica, 
significou entre outras coisas a alma, na metafísica medieval. 
4 MELLO FRANCO, Afonso Arinos. Curso de Direito Constitucional Brasileiro, 1958.  
5 LOEWENSTEIN, Karl. Teoria de La Constitución. 1970, pag 155.  
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A democracia romana, menos mencionada e menos idealizada historicamente 

que a grega, chegou a condicionar estruturas muito características. Por outro lado, foi 

no mundo romano que surgiu a teoria de Políbio sobre a “constituição mista”, e 

também a de Cícero, ecletizante, estoico-aristotélica, retórica e humanística, 

oportunista e universal.  

Para os povos que se seguem aos romanos no processo histórico, sobretudo 

para o Ocidente, as etapas da evolução romana vieram a se tornar exemplares e 

figuras histórico-políticos como “principado” e “república” foram ficando como 

verdadeiros modelos conceituais.  

Segundo Nelson Saldanha, o uso romano da palavra constitutio, porém, tinha 

um sentido bem diferente do moderno. Na evolução das fontes e das competências, 

foi gradativamente que o príncipe ou imperador assumiu o poder de emitir normas 

com valor de lei, chamadas constitutiones6. 

As constitutiones eram, portanto, normas que emanavam do poder do 

monarca, mas que não se referiam a problemas genéricos da estrutura do Estado – 

aqueles que correspondiam hoje a uma matéria constitucional; eram normas 

referentes a recomendações administrativas, ou decisões remetidas a agentes 

especiais e a determinados grupos de pessoas, como no caso das constitutiones ad 

Populm.  

Em Roma, quando se difundiram a convicção e a prática de considerar-se o 

Estado como fonte principal do Direito em geral, o Direito público foi deixando de ser 

construído pelos costumes para centralizar-se nas leis constitucionais (constitutiones) 

expedidas pelos imperadores. 

Afonso Arinos afirma que para a lei constitucional usavam os romanos as 

expressões rem publicam constituere, e constitutiones, de onde parece ter provindo, 

no século XVIII, a palavra italiana constituzione, depois vulgarizada na terminologia 

jurídica e política, com a significação de lei fundamental do Estado7.  

                                                             
6 SALDANHA, Nelson. Formação da Teoria Constitucional, 1983. p. 65.  
7 MELLO FRANCO, Afonso Arinos. Op. Cit., p. 44.  
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A noção de preceito superior ou constitucional entre os romanos era clara, 

visto que a Lei das XII Tábuas proibia a apresenção, aos comícios, de leis 

consideradas inconstitucionais e que o Senado possuía, entre as suas atribuições, a 

de julgar da constitucionalidade das leis comuns.  

Os romanos distinguiam também entre o poder político instituído 

constitucionalmente (potestas) e a soberania, fonte primeira e criadora do poder 

político (imperium)8.  

Roma, porém, criou uma soberania e um poder absoluto do monarca sobre 

as pessoas e bens de seus súditos, dando ao mundo a noção de imperium. 

Por imperium entende-se como a segunda fase da potestas, de que o 

dominium é a primeira. A potestas é o poder de que alguém é investido, não em 

proveito próprio, mas em face de qualquer missão que tenha a cumprir: a potestas do 

pai de família, a do tuor, tem sempre em vista uma função a preencher. O poder existe 

para a consecução de um fim.  

De maneira geral, ao poder menor, de âmbito familiar, denominava-se 

dominium; ao dos Magistrados, com funções civis características, potestas; ao poder 

político, finalmente, de comando interno e externo, imperium.  

No Direito Romano as “constituições imperiais” eram meras leis emanadas da 

autoridade do Imperador.  

Ao contrário do que o preconceito iluminista-positivista havia apregoado, a 

época das ogivas não foi uma “idade de trevas”9. 

A imagem hoje mais aceitável, ao que parece, é a de que na Idade Média o 

poder foi sempre limitado, controlado, repartido, refratado.  

A concepção teocêntrica das coisas, a ideia de que todo poder vinha de Deus 

e passava ao rei através do povo, a valorização do costume como expressão da vida 

da comunidade, a dispersão dos centros de produção e de consumo, a presença de 

                                                             
8 PAUPÉRIO, Machado A. Teoria Geral do Estado. Rio de Janeiro, 1964, p. 35. 
9 O termo dark ages atinge melhor a alguns aspectos dos séculos iniciais, que são como as que Ortega 
chamou épocas deslucidas.  
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graus e focos de poder nos vários feudos, nas cidades, nos parlamentos, no Império, 

no Papado, nos reinos, caracterizam o homem e a sociedade medieval10.  

O direito medieval, manifestado a princípio através das várias coletâneas de 

acordo com a raça, de multiplicidade das leis pessoais, vai prosseguir, em especial do 

século XII a XVI, mas com as primeiras leis territoriais, consolidadoras do feudalismo. 

Guilhermo Flores diz que “um segundo elemento importante do direito 

medieval é o “direito canônico”11.  

O Direito canônico é o direito formulado pela igreja. Inicialmente, abrangia 

problemas da vida temporal e a vida eclesiástica, sabido que a Igreja se impôs em 

todos os países da Europa com a doutrina da origem divina do poder. Há vários 

estudos sobre o direito canônico. Braga da Cruz, Guilhermo Flores e Carlos Hamilton, 

entre outros, discorrem sobre a matéria12. 

O Direito Canônico apresenta-se em duas fases. A primeira é aquela 

considerada até o século IV, a qual tem por suas fontes a Sagrada Escritura, a tradição 

e o costume. A tradição compreendia os trabalhos dos primeiros teólogos da Igreja. O 

costume refletia o Direito Romano.  

Considera-se a segunda fase como sendo aquela ocorrida depois do século 

IV, com a menção expressa dos cânones e das decretais. A ideia mais atualizada é 

aquela que considera como “cânones” os dispositivos de Direito Eclesiástico. Na Idade 

Média, porém, “cânones” podiam significar duas coisas: no sentido genérico, eram as 

normas impostas pela Igreja, quer no aspecto temporal, quer no espiritual; no sentido 

restrito, eram apenas as normas emanadas dos Concílio. À igreja, por exemplo, cabia 

regular o casamento, os impedimentos matrimoniais, os registros dos fiéis, as 

obrigações ligadas ao pátrio poder, os dízimos. Mais tarde, a legislação ordinária iria 

aumentar os poderes da Igreja: as “Ordenações” mencionariam reiteradamente esses 

poderes. E o Santo Ofício se encarregaria de confirma-los.  

                                                             
10 BLOCH, Marc. A sociedade feudal., 1979.  
11 MARCADANT, Guilherme Flores. Introduccion a la Historia Universal del Derecho, 1949, p. 154.  
12CARLOS HAMILTON. Manual de Historia del Derecho. 1965, p. 230.  
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“Por decretais entendem-se as epístolas pontifícias, isto é, as normas jurídico-

políticas decretadas diretamente pelos Papas” – ensina Braga Da Cruz13.  

Várias coleções de “cânones” e “decretais” foram sendo organizadas através 

dos tempos.  

A partir do século XII, porém, há uma notável renovação no Direito Canônico, 

coincidindo com a intensificação dos estudos de Direito Romano. A renovação 

consistiu em dois aspectos: a substituição das coleções antigas, por um lado, e a 

elaboração de novas coletâneas, por outro. E isto ocorreu do século XII ao século XIV. 

A reunião desses trabalhos recebeu o nome de “Corpus Juris Canonici”.  

Esses Direitos eram importantes, pois eram aplicados nos tribunais 

eclesiásticos e nos tribunais civis. Certos assuntos e certas pessoas só podiam ser 

julgadas em tribunais religiosos; no perime iro caso, matéria relativa ao casamento, 

aos sacramentos, etc.; no segundo, pessoas ligadas a ordens sacras e nobres, em 

certos casos, não podiam ser julgadas em tribunais laicos. 

Nos tribunais civis, o Direito Canônico era aplicado como subsidiário do Direito 

Romano e, às vezes, com preeminência a este, quando uma solução romana pudesse 

“conduzir ao pecado”.  

É nesse ponto que se torna necessária uma análise in loco dos movimentos 

iniciados por toda Europa. 

A partir dos meados do século XV, começaram as grandes codificações gerais 

modernas.  

A primeira codificação moderna portuguesa, é o Código Afonsino (as 

Ordenações Afonsinas), 1446, depois seguido no reino, pelo Código Manuelino, 

1512/3 e 1521, e pelo Código Filipino, 1603. 

Denominam-se “Ordenações” as mais famosas codificações do Direito 

Português, que se tornaram famosas por duas razões igualmente importantes: 

primeira, a necessidade de se sistematizar a legislação portuguesa, até meados do 

século XV, abundante, muitas vezes confusa e até inadequada ao desenvolvimento 

                                                             
13GUILHERME BRAGA DA CRUZ. História do Direito Português. Coimbra, p. 349.  
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do espírito de unidade de Portugal; segunda, a necessidade de se estabelecer a 

unidade do poder real, com o fortalecimento indispensável da coroa dentro dos 

compromissos históricos da Península.  

Nos termos do que leciona Brazil Bandechi14: 

As ordenações receberam o nome dos reis que as promulgaram e, desta 

forma, temos: Ordenações Afonsinas, Ordenações Manoelinas e Ordenações 

Filipinas, e originaram-se da necessidade que tinha a Coroa Portuguesa de 

pôr termo, com a sistematização, à confusão de leis existentes, que só servia 

para aborrecer as partes, embaraçar os juízes, dificultar a justiça. 

Poderíamos dizer que essas “Ordenações” tornaram-se historicamente 

importantes porque deram estrutura jurídica a Portugal e, com o advento das colônias, 

puderam fixar normas para a sua administração. No caso específico do Brasil, tivemos 

a sobrevivência das “ordenações Filipinas” até a promulgação de nosso Código Civil, 

em 1916, para entrada em vigor a 1º de janeiro de 1917.  

Ensinam os historiadores do Direito que, na verdade, mesmo as “Ordenações” 

não foram suficientes para abarcar todo o campo jurídico do ordenamento legal 

português; muitas leis foram sendo votadas e tiveram um papel complementar, 

durante certo tempo. Outras, foram incorporadas às “Ordenações Manoelinas”. 

Algumas tiveram vida própria, muitas eram particulares, Assim, estiveram em vigor 

em Portugal não apenas as “Ordenações”, mas também Cartas de Leis, Cartas 

Régias, Decretos, Alvarás e Provisões, a que se juntavam, também disposições 

específicas do Direito Canônico.  

De qualquer maneira, porém, cumpre registrar o extraordinário esforço de 

Portugal no sentido de estabelecer, com o fortalecimento do poder rela e da unidade 

nacional, um amplo sistema de leis, adequado à sua condição de nação soberana e 

cristão, tocada pelas influências culturais do resto da Europa.  

                                                             
14BANDECHI, Brasil. Elementos da História do Direito Brasileiro. Separata da Revista do Arquivo 
Municipal, São Paulo, p. 191.  
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As ordenações do Reino estavam vinculadas às dinastias de Aviz e dos 

Habsburgos os Áustrias15.  

Lembra-nos Guilherme Braga da Cruz que a história das “Ordenações 

Afonsinas” vem em seu preâmbulo. Nesse preâmbulo diz-se que os representantes 

do povo nas Cores haviam solicitado várias vezes ao Rei D. João I que fossem 

coligidas as leis esparsas e unificadas em coletâneas, para “evitar a incerteza 

resultante da sua dispersão e facilitar a boa administração da Justiça”16. D. João I, 

ATENDENDO A ESSES PEDIDOS, NOMEOU O Corregedor da Corte, João Mendes, 

para proceder à sistematização e ordenação daquelas leis. A tarefa foi iniciada, mas 

João Mendes faleceu logo após iniciar os trabalhos de que fora encarregado. Sobe ao 

trono, em seguida, D. Duarte e este confia a outro jurista, Rui Fernandes, a tarefa de 

organizar a compilação de leis iniciada por João Mendes. A tarefa era árdua e 

demorada. Com o falecimento de D. Duarte, o Infante D. Pedro, regente do Rei D. 

Afonso V, apoia a conclusão dos trabalhos iniciados, os quais vêm a ser terminados 

em 1446. A compilação foi revista por uma comissão de jurisconsultos e publicada, 

com o nome de “Ordenações”, em nome do Rei D. Afonso V. Daí a denominação de 

“Ordenações Afonsinas”.  

Contam os historiadores que João Mendes e depois Rui Fernandes valeram-

se das seguintes fontes: as leis promulgadas desde Afonso II, bom como algumas 

“resoluções régias”; Normas do Direito Canônico; Disposições do Direito Romano; As 

“Sete Partidas” e “Fuero Real”; Costumes gerais e costumes particulares, de vilas ou 

cidades, tonados gerais. 

“O Código Afonsino é o primeiro que surgiu na moderna Europa, diz José 

Câmara 17 . Sendo o primeiro, deveria apresentar algumas lacunas, mas estas 

desaparecem diante do grande trabalho compilador realizado, que trazia num corpo 

                                                             
15 Portugal teve três dinastias reais:De Borganha, iniciada por Afonso Henriques, com a fundação do 
reino português (1140); e encerrada com o rei D. Fernando I (1345-1383).  
de Aviz, iniciada com D. João I, o Mestre de Aviz (1357-1433) e encerrada com o malogrado D. 
Sebastião e sua “velada d’armas” na África (1580). de Bragança, iniciada com a investidura do Duque 
de Bragança sob o nome de D. João IV (1640). Entre o ultimo rei da linhagem de Aviz e o primeiro da 
linhagem dos Braganças, houve o interregno dos Habsburgos com a submissão de Portugal aos Filipes 
de Espanha, por 60 anos.   
16 GUILHERME BRAGA DA CRUZ. Op. Cit., p. 380. 
17JOSÉ CÃMARA. Subsídio para a história do Direito Pátrio. Livraria São José Rio de Janeiro, 1954, p. 
29; GONÇALVES, Luis da Cunha. A construção jurídica de Portugal – 1140/1940. Coimbra, Editora 
Ltda., Coimbra, p. 383.  
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de norma matéria de Direito Público e de Direito Privado da mais alta relevância. Não 

foram adotados os processos codificadores foi disciplinada por capítulos e estes, por 

assunto, de sorte a ter organicidade. Cumpre lembrar, ainda, que isso ocorria nos 

meados do século XV.  

As Ordenações Afonsinas dividem-se em cinco livros e cada livro, em títulos 

com epígrafes reveladoras da matéria. 

Braga Da Cruz18 sintetiza esses cinco livros: O Livro I, com 72 títulos, contém 

os regimentos dos diversos cargos públicos, incluindo os municipais. A partir do título 

51, reporta-se aos oficiais do Paço Real e aos cargos militares; o Livro II trata dos 

bens e dos privilégios da Igreja, dos direitos do Rei e da administração. Está nesse 

livro uma série de disposições relativas a judeus e a mouros; o Livro III regula o 

processo civil adotado; o Livro IV contém matérias de direito civil; o Livro V trata do 

Direito Penal e do Processo Penal.  

As Ordenações Afonsinas têm uma grande importância para o Direito 

Português e, por via de consequência, para o Direito Europeu e Americano. O princípio 

das codificações, que essa consolidação iniciou, seria seguido frutuosamente no 

mundo moderno, pois significava um evidente progresso na sistematização das leis.  

Fazendo uma síntese da importância das Ordenações Afonsinas, assim se 

manifesta Candido Mendes19, na introdução que escreveu para o “Código Filipino”: 

Considerada a época em que foi promulgado o Código Afonsino, este 

trabalho é um verdadeiro monumento. Como código completo, dispondo 

sobre quase todas as matérias da administração de um Estado, foi 

evidentemente o primeiro que se publicou na Europa e assinala uma época 

importante. 

E mais: sobre essa realização legistativa se calcariam depois as duas outras 

– as “Ordenações Manoelinas” e as “ordenações Filipinas”. Eram atualizações 

impostas pelo desenvolvimento e pela grandeza de Portugal.  

                                                             
18BRAGA DA CRUZ. Op. Cit., p. 383.  
19CÂNDIDO MENDES. Código Filipino. (Introdução) Ed. Universidade, Rio, págs. 20/21.  
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Em 1945, por morte de D. João II, sobe ao trono D. Manuel, a quem o destino 

reservou a alcunha de “Venturoso”, dada a saga épica das navegações, o 

descobrimento do Brasil e o caminho das Índias. D. Manuel desejava não só 

consolidar seu poder majestático, como também dar vazão a sua “delirante vaidade20, 

e, por isso, em 1506, através de uma Carta Régia, nomeou os “literatos e entendudos” 

Dr. Rui Boto, chanceler-mor do Reino, licenciado Rui da Grã, desembargador do Paço, 

e o bacharel João Cotrim, corregedor do cível da Corte, para a tarefa de rever as 

“Ordenações Afonsinas”. Os compiladores desincumbiram-se de sua missão, 

publicando a 1ª edição do novo código de 1512. Tendo-se verificado algumas falhas, 

uma nova revisão se faz, saindo a 2ª edição em 1914 e ainda uma 3ª em 1521. Eram, 

afinal, definitivas as “Ordenações Manoelinas”, cuja aplicação o Rei não presidiria, 

pois faleceu nesse ano.  

Segundo vários autores (Coelho da Rocha, Cunha Gonçalves, Martins Júnior 

e outros), as “Ordenações Manoelinas” obedecem à mesma estrutura, ao mesmo 

espírito e aos mesmos princípios das “Afonsinas”. Dividem-se em cinco livros, dentro 

do estilo “decretal” adotado pelo C.J.C (“Corpus Juris Canonici”): Organização dos 

serviços públicos, inclusive os da Casa Rela e das forças militares; Bens e privilégios 

da Igreja, direitos do Rei e da Administração, bem como a situação de judeus e 

mouros; Processo civil vigente; Codificação civil; Processo penal e direito penal.  

As Ordenações obedecem à mesma estrutura, ao mesmo espírito e aos 

mesmos princípios das “Afonsinas”. Dividem-se em 5 livros, dentro do estilo “decretal” 

adotado pelo C.J.C (“Corpus Juris Canonici”): 1) Organização dos serviços públicos, 

inclusive os da Casa Rela e das forças militares; 2) Bens e privilégios da Igreja, direitos 

do Rei e da Administração, bem, como a situação de judeus e mouros; 3) Processo 

civil vigente; 4) Codificação civil; 5) Processo penal e direito Penal. Cotejado com a 

codificação anterior, o trabalho revelava apenas a inserção de disposições novas 

correspondentes a uma outra lei baixada após 1446. E assim, as “Ordenações 

Manoelinas” passam a cumprir sua função normativa em Portugal.  

A sociedade portuguesa do século XVI não era uma sociedade estática, 

impermeável, imobilista. Antes, os descobrimentos, que deram a Portugal, como se 

                                                             
20 MARTINS JÚNIOR, Isidoro. História do Direito Nacional. Cia. Editora e Cultura Intelectual, 
Pernambuco, 1895, p. 90.  
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sabe, dois terços do mundo conhecido, criavam situações e problemas novos. Assim, 

os monarcas foram propondo novas leis às Cortes, baixavam Cartas Régias e 

Provisões para atender necessidades novas. Tal foi a quantidade de leis novas, 

porém, que, 40 anos após a entrada em vigor das “Ordenações Manoelinas” sentiu-

se necessidade de se efetuar uma compilação desses diplomas. Coube ao Cardeal 

D. Henrique, regente do rei D. Sebastião, nomear Duarte Nunes de Leão, procurador 

da Coroa, além de jurista famoso, para realizar essa tarefa, de que se desincumbiu 

alguns anos depois. Essa compilação recebeu o título de “Leis Extravagantes”, porque 

regulavam situação que as “Ordenações” não podiam resolver. Isso ocorreu em 1569.  

A terceira grande codificação portuguesa recebe o nome de “Ordenações 

Filipinas”.  

Desaparecendo o jovem rei D. Sebastião em Alcácer-Quibir, em 1580, sem 

deixar herdeiros, o governo de Portugal foi assinado por Felipe I de Espanha. Este, 

em 1595, baixa um Alvará determinando fosse revista, reformada e codificada 

novamente a legislação portuguesa vigente. Nomeou para esse empreendimento os 

juristas Pedro Barbosa, Paulo Afonso, Damião de Aguiar e Jorge de Cabedo. Essa 

comissão levou sete anos para realizar sua tarefa. E foi Felipe II que, em 1603, 

“decretou a observância, por todo o reino, das ‘Ordenações Filipinas’ – o código 

destinado a reger por mais de dois séculos a nação portuguesa, e a ser, ainda hoje, a 

pedra angular do direito civil brasileiro – diz Martins Júnior”21. 

As “Ordenações Filipinas” confirmaram a estrutura e a organização das 

codificações anteriores. Mas têm alguma coisa de muito importante: Duarte Nunes de 

Leão atualizou-se, inserindo ao pé da página de cada matéria o teor das “leis 

extravagantes” ou das Cartas Régias ou Decretos Reias que haviam modificado a 

situação anterior.  

No que concerne à organização judiciária, logo após haver proclamado a 

independência de Portugal, Afonso Henrique nomeou um “Regedor das Justiças” 

(espécie de Ministro da Justiça, mas com poderes decisórios) ao lado do “Escrivão da 

puridade” (ou Primeiro Ministro), além de vários tribunais. Esses tribunais não 

contavam com juízes togados, mas com “pessoas de bem”, assessoradas por 

                                                             
21 Idem, p. 93 
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bacharéis. D. Pedro I havia exercido pessoalmente, muitas vezes, “a alta justiça”, 

referem-se os historiadores. Com as “Ordenações”, surgem os “Regedores de Justiça 

Provinciais”. Coube a D. João I criar o Tribunal Federal, cabendo ao Presidente 

daquela Casa o titula de “Regedor”. No século XV também foram criados os tribunais 

denominados “Relação”, correspondente a nossos tribunais de segunda instância. Em 

face disso, a organização Judiciária de Portugal, ao tempo das “Ordenações” e deste 

recuados tempos, apresentava: “juz ordinário” (mais tarde “juiz de fora” e, ainda mais 

tarde, “juiz ordinário” outro vez) para a 1ª instância; “Relação”, para a 2ª instância; 

“Casa da Suplicação” para uma instância especial de recurso.  

As “Ordenações Filipinas”, conforme o reconhecem os historiadores do 

Direito, foram as bases em que se assentou o Direito Português moderno e até o 

Direito Brasileiro. Teremos que analisar, separadamente, a organização judiciária do 

Brasil, na fase colonial. Mas em termos de organização administrativa geral, de direito 

substantivo e processual, além de certas normas do direito penal, fomos valer-nos das 

“Ordenações Filipinas”. Em 1855, TEIXEIRA DE FREITAS, jurista brasileiro, organizou 

uma “Consolidação” de leis civis, com base nessas “Ordenações”, e este diploma 

esteve em vigor no Brasil até 01/01/1917, quando entrou em vigor nosso Código Civil. 

O Livro V, com normas de Direito Penal, vigorou no Brasil até 1850, quando foi 

promulgado nosso 1º Código Penal (o 2º veio em 1890 e o último, em 1939). Em 1932, 

tivemos nosso 1º Código de Processo Penal, o que quer dizer que até essa data, 

vigorava o processo penal das “Ordenações”. E BRASIL BANDECHI 22  põe em 

evidência a importância desse fato:  

O código Filipino teve vida longa tanto em Portugal como no Brasil. E mesmo 

depois da Independência do Brasil, esteve em vigor, em parte, entre nós. E 

que foi em parte , di-lo melhor do que qualquer outro documento a Lei de 20 

de outubro de 1823, onde se lê, em seu artigo 1º, que as ‘Ordenações’, Leis, 

Regimentos, Alvarás, Decretos e Resoluções promulgadas pelos Reis de 

Portugal até o dia 25 de 1821 (quando D. João VI daqui se retirou) ficavam 

em inteiro vigor na parte que não tiveram sido revogadas.  

                                                             
22BANDECHI, Brasil. Op. Cit., p. 195.  
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Os estudiosos de Direito sabem que Portugal tem, em suas “Ordenações”, o 

seu maior monumento jurídico. Essas codificações começaram por reunir uma imensa 

legislação heterogênea e esparsa e, em seguida, estabeleceram a estrutura das 

instituições jurídicas e políticas de Portugal. As “Ordenações Afonsinas” por ter sido 

promulgada pelo Regente D. Pedro, em nome do Rei D. Afonso V. Cunha Gonçalves23 

assim sintetiza sua estrutura: 

Foram as Ordenações Afonsinas divididas em cinco livros, dos quais o 

primeiro contém os regimentos de todas as magistraturas judiciárias e 

administrativas, o segundo trata do direito eclesiástico, o terceiro regula o 

processo civil, o quarto estatui sobre o direito civil, e o quinto expõe o direito 

penal e o respectivo processo.  

Era um grande trabalho que se prestava ao país, pois vinha estabelecer, de 

maneira completa, um quadro geral para o Direito português, pondo fim a incertezas, 

dúvidas e contradições legais anteriores, constituindo-se além, além de tudo, em uma 

novidade na legislação europeia.  

Cândido Mendes, na “Introdução” que escreveu para as “Ordenações 

Filipinas” (e em que fazia o histórico dessas codificações”) assim se referiu às 

primeiras “Ordenações”: “Considerando a época em que foi promulgado o Código 

Afonsino, este trabalho é um verdadeiro monumento. Como Código Completo, 

dispondo sobre quase todas as matérias da administração de um Estado, foi 

evidentemente o primeiro que se publicou na Europa, e assinala uma época 

importante”24.  

Cinquenta anos depois da promulgação das “Ordenações Afonsinas” é 

descoberto o caminho das Índias e, logo em seguida, o Brasil. Multiplicam-se os 

negócios e os problemas sociais, uma nova realidade política e econômica, religiosa 

e cultural surge com o novo século, exigindo legislação complementar. Por isso, D. 

Manuel, (aquele seria “venturoso” por causa das conquistas navais) determina uma 

revisão no Código Afonsino e, assim, em 1512 sai a primeira edição definitiva da 

                                                             
23GONÇALVES, Luiz Cunha. A Construção jurídica de Portugal. 1140/1940. Coimbra Editora Ltda.,  
Coimbra, 1940, pág 42 
24CÂNDIDO MENDES. Código Filipino (Introdução), Editora Universidade, Rio, p. 20/21.  
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“Codificação Manuelina”. Fora mantida a estrutura das “Ordenações” anteriores e a 

maior parte de suas disposições, atualizando-se porém várias matérias nelas 

contidas. Que isso não foi suficiente, mostra-o o fato de terem surgido logo após várias 

leis esparsas, que ganharam na época a denominação de “Leis Extravagantes”. Isso 

levou os monarcas a cuidar de uma nova reformulação jurídica, o que acabou 

ocorrendo com a promulgação das “Ordenações Filipinas”, em 1603, por Filipe II, de 

Portugal, ou III, de Espanha. Essa codificação, calcada sobre a anterior, apenas 

ampliou e atualizou disposições legais, alterando procedimentos e suprindo lacunas. 

Assim, permaneceram os mesmos cinco livros e toda a divisão anterior, tornando-se 

mais conhecido o “famigerado Livro V”, no dizer do penalista Anibal Bruno25. Aliás, o 

Código Filipino teve “vida longa tanto em Portugal como no Brasil”, lembra o ilustre 

Brasil Bandecchi26, pois uma lei de 1823 determinou que toda a legislação portuguesa 

vigorasse no Brasil, deste que não tivesse sido revogada.  

A leitura das “Ordenações” revela-nos as matrizes de muitas de nossas 

instituições jurídicas, seja no direito substantivo seja no adjetivo, salvo no referido 

Livro V, onde não apenas a maioria dos delitos foi repelida, como o apenamento 

medievalesco proscrito. 

A respeito das constituições políticas é preciso destacar a subordinação do 

Estado ao Direito, evitando o arbítrio do poder, estruturou o Estado Moderno no século 

passado.  

O direito constitucional moderno acentuou o aspecto formal da ideia de 

constituição, como a técnica fundamental de Estado de Direito.   

Na ótica deste formalismo, Hans Kelsen enquadrou com rigor lógico dentro da 

sua teoria pura do direito esta concepção de constituição – regra geral na qual são 

estabelecidas as condições cuja observância assegura o exercício do poder segundo 

um ideal de legalidade que se opõe ao discricionário ou arbitrário. 

                                                             
25ANIBAL BRUNO. Direito Penal. Rio: Ed. Forense, 3ª. Ed. 1967, p. 159/160.  
26BANDECHI, Brasil. Elementos de História do Direito Brasileir”. Separata da Rev. do arquivo Municipal 
de São Paulo, Vol. CLXXIX, p. 195. 
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Em outras épocas, outras modalidades de organização política realizaram a 

mesma concepção da subordinação do poder político ao Direito.  

A exemplo, o juramento prestado ao monarca na antiga monarquia, visigótica; 

a fides – princípio básico do regime feudal (sendo a filomia e a falta do cumprimento 

da palavra empenhada os crimes mais aviltantes); na monarquia tradicional 

espanhola, havia instituições que limitavam o poder, como as liberdades e os 

privilégios assegurados pelo fueros – barreiras diante das quais se detinha a 

autoridade do rei de Castela.  

A separação de poderes considerada pelos homens da Revolução de 1789 

como imprescindível ao regime constitucional, assegurava na ordem jurídica positiva 

essa subordinação do Estado ao Direito. A Revolução Francesa é o triunfo do 

racionalismo jurídico. Assinala o predomínio do direito abstrato sobre o direito 

histórico.  

A Constituição Americana de 1787, elaborada sob o influxo da ideologia 

liberal, serviu de paradigma a muitas outras. Começava-se a ver na constituição 

escrita a lei fundamental, incluindo-se no seu texto a declaração de direitos (garantia 

das liberdades) e a separação de poderes (meio de realizar a subordinação do Estado 

ao império do Direito).  

A Constituição Americana de 1789, destacava a supremacia do Poder Jurídico 

como guarda da Constituição, devendo amparar os direitos individuais e velar pela 

constitucionalidade das leis e dos atos da administração.  

As constituições redigidas no século XIX inspiravam-se nos princípios do 

liberalismo.  

Immanuel Kant, o sistematizador por excelência do Estado de Direito, definia 

a ordem jurídica como sendo um conjunto de condições em virtude das quais a 

liberdade de um pode coexistir com a liberdade de outro, segundo a lei geral da 

liberdade.  

Institucionalizar o poder de maneira a identificá-lo com o direito, e submeter 

os seus agentes a um procedimento tal que, no exercício do poder, não sobreponham 
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sua vontade pessoal aos imperativos da ordem jurídica, ideia determinante de todo o 

direito constitucional moderno.  

Kant sistematizou esta ideia e Kelsen levou-a à culminância lógica.  

A obra de Weimar representa a nova orientação do direito político no sentido 

da racionalização técnico-jurídica da democracia.  

A ascensão do proletariado na Revolução Bolchevista de 1917 e o 

fortalecimento do socialismo, onde nova classe social toma consciência da sua força 

e dos seus direitos, colocou em cheque as instituições políticas do liberalismo. 

Cumpria reforçar o poder executivo sem destruir o sistema constitucional das 

liberdades.  

As constituições elaboradas para estruturar a nova ordem democrática, após 

à guerra de 1939, está mais penetrada de pensamento político, o que não significa 

um progresso no que concerne a uma adequação maior à realidade.  

A constituição jurídica do Estado deve acomodar-se à constituição histórica 

da sociedade.  

O direito histórico deve ser a regra, e o legislador deve procurar na elaboração 

da norma legal atender às peculiaridades do meio social.  

A constituição política, por ser a lei fundamental do Estado, traça as fronteiras 

da legalidade.  

Carl Schmidt, na sua Teoria da Constituição, apresenta os seguintes 

significados de Lex fundamentalis: Leis de maior importância política quanto às 

pessoas ou aos grupos; Norma absolutamente inviolável e não suscetível de reforma; 

Norma relativamente invulnerável e que pode ser reformada por um processo 

ordinário; Último princípio unitário da unidade política e do ordenamento social do 

Estado (“constituição”, segundo Aristóteles e os filósofos gregos); Um princípio 

particular da organização do Estado (v.g. direitos fundamentais, divisão de poderes 

princípio representativo); Última norma num sistema de imputações normativas (a lei 

das leis, a Grudnorm de Kelsen); Regulamentação orgânica de competência e 

processo para as atividades mais importantes do Estado (v.g., Estado federal, a 
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delimitação dos direitos da União em relação aos Estado-membros); Toda limitação 

das faculdades ou atividades do poder do Estado; Constituição no sentido positivo: 

ato do poder constituinte, oriundo de uma decisão política unilateral do sujeito do 

poder, ou de um acordo entre alguns dos seus sujeitos.  

Vamos, pois, de um lado a liberdade do homem na instituição histórico-jurídico 

dos governos; de outro lado, o princípio essencial da soberania em Deus, e não na 

vontade de um indivíduo ou do povo.  

Na teoria da constituição do liberalismo, toda constituição política deve ser 

obra de uma assembleia especialmente eleita para este fim e que se considera 

representante da vontade do povo.  

O poder constituinte torna-se o criador da ordem jurídica, emanada da 

vontade do povo delegada aos seus representantes.  

A representação política surge nos regimes de submissão do Estado ao 

direito, como a forma naturalmente mais adequada para estabelecer a concordância 

e plena harmonia entre o Estado e a Nação.  

O povo foi substituído pela massa nas democracias modernas.  

Os constitucionalistas devem estar atentos para as condições peculiares do 

meio ambiente em que vivem, para os ensinamentos da história, para as tradições 

sociais e os costumes políticos de cada povo.  

Os regimes políticos inadequados à formação histórica de um povo explicam 

porque a constituição do Estado, no sentido jurídico-formal, se opõe a realidade 

constitucional política.  

As transformações políticas operadas depois da última guerra, o 

desajustamento entre os poderes do Estado, a crise da representação política e dos 

sistemas eleitorais, o fracasso do regime de partidos, as exigências da segurança 

nacional no clima da guerra revolucionária, as novas formas de organização 

internacional e os novos problemas suscitados pela era tecnológica, confirmam a tese 
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de Mirkine Guetzévitch 27 sobre a relatividade dos testos e das fórmulas do Direito 

Constitucional.  

Para que um regime político seja estável é necessário que o seu Direito 

Constitucional esteja assente na Realidade Constitucional do seu povo.    

Joseph De Maistre28 afirmou que a constituição de um povo não pode ser 

criada arbitrariamente pelos legisladores.  

O legislador deve se inspirar nas condições sociais do povo para o qual se 

destina a lei ser elaborada e nas suas tradições históricas.  

Na evolução do direito é que se devem procurar os elementos para elaboração 

da lei fundamental da ordem jurídica.  

Erich Voegelin29 afirma que “a ordem da história emerge da história ordem. 

Cada sociedade leva sobre si o peso da tarefa de criar uma ordem que dará ao fato 

de sua existência histórica um sentido em termos de fins divinos e humanos”.  

As constituições políticas devem refletir as constituições social e histórica do 

povo, para que não resultem em regimes políticos instáveis, porque não tem nada a 

ver com a identidade cultural do povo as inspirou.  

Urge, entretanto, uma revisão no atual sistema representativo, elemento 

basilar na estruturação das constituições políticas, tendo em vista “a tendência da 

sociedade contemporânea para as especializações técnicas, a superação definitiva 

do sufrágio universal inorgânico e individualista, próprio a favorecer o regime de 

massas”30. 

J.P Galvão De Sousa afirma que é necessário que se faça uma revisão 

corajosa das noções há um século dominantes no direito político mais pela força de 

preconceitos do que pela objetividade científica.  

                                                             
27MIRKINE-GUETZÉVITH (B.). Modernas tendências del Derecho Constitucional. Madrid, 1934.  
28MAISTRE, Joseph. Considerations sur La France polítiques. Essai sur Le príncipe generateur dês 
constitutions et des autres institutions humaines. Paris: PUF, 1956.  
29VOEGELIN, Eric. A nova ciência da Política. Brasília: Edit. UNB, 1979.   
30GALVÃO DE SOUSA, J.P. Iniciação à Teoria do Estado. José Bushatsky Editor, São Paulo, 1967.  
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Necessário se torna que o direito constitucional tenha um sentido mais amplo, 

estudando princípios fundamentais do direito político, equivalente ao estudo do direito 

vivo, a observação dos fatos, o conhecimento da história.  

Deve o legislador se inspirar no respeito ao universo de vida dos homens e à 

vocação histórica dos povos.   

O estudo das instituições jurídicas e políticas na Europa leva, fatalmente, a 

considerar os primórdios da civilização Ocidental. Oliveira Lima, em sua “História da 

Civilizações” 31 , escreveu: “A mais sólida das civilizações antigas, aquela de que 

descende diretamente a civilização Moderna, teve por teatro a península média das 

três que na Europa se projetam para o sul, nas águas do Mediterrâneo.” Referia-se à 

península itálica, cuja capital – Roma – foi o foco de irradiação do grande sopro 

civilizador do mundo.  

Com efeito: os romanos, com seu espírito prático e seu império, instituíram 

leis e códigos para reger a vida das pessoas, a sua família, os seus bens, a sua 

progênie e toda a organização social. Com base nessa estrutura, a Europa foi 

desenvolvendo seus agrupamentos familiares e patrimoniais e a organização do 

poder, dando margem ao estabelecimento dos Estado Modernos.  

A gente romana tornou-se célebre por seu pragmatismo, isto é, pelo espírito 

prático de seu povo: foram bons comerciantes e a conquista de um vasto império foi 

devido à necessidade de contar com boas fontes de abastecimento e de riquezas. E 

para preservar os romanos construíram, com paciência e tenacidade, um grande 

edifício de leis e códigos, que o tempo não destruiria.  

Will Durant, em sua “História da Civilização”, escreveu: “A lei foi a mais 

característica e duradora expressão do espírito romano. Como a Grécia surge na 

história como paladina da liberdade, Roma aparece como paladina da ordem; e assim 

como a Grécia nos deu a democracia e a filosofia, como alicerces da liberdade 

individual, Roma nos legou suas leis e tradições administrativas como bases da ordem 

social”32. Martins Júnior acrescenta: “... E como a maior e mais bela manifestação do 

                                                             
31OLIVEIRA LIMA. História da Civilização, São Paulo: Ed. Melhoramentos, 1984.  
32WILL DURANT. História da Civilização. 3ª. Parte Tomo II. Trad. Monteiro Lobato. Cia. Ediora Nacional. 
São Paulo. p. 36 
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gênio romano foi o Direito, deu-se que o direito romano diferiu de odos os ouros seus 

contemporâneos exatamente no sentido daquelas características socionômicas, isto 

é, que ele significou realmente uma consagração da força e do pode do Estado...”33.  

O Direito Romano, absorvido pelo Direito Canônico, atravessou os tempos, 

inspirou as Ordenações do Reino e chegou até nossos dias. Isso mostra a vitalidade 

das raízes do Direito Romano. 

Já foi dito que o Direito Romano abrange cerca de 12 séculos de História, isto 

é, do século VIII a.C. (ano 753 a.C. da fundação de Roma) até 565 d.C., por ocasião 

da morte de Justiniano. Para outros, o Direito Romano tem sua história de 753 a.C. 

até 1453, quando ocorre a queda de Constantinopla. No primeiro caso, o Direito 

Romano abrange a duração do Império no Ocidente e até a invasão dos bárbaros. 

Para o segundo critério, o Direito Romano prossegue até a queda da Constatinopla, 

em 1453.  

Os autores divergem. José Cretela Júnior, em seu livro de “Direito Romano”, 

é de parecer que se deva considerar a vigência do Direito Romano até o fim do Império 

Bizantino, em 1453, dividindo-o em cinco fases distintas 34 : Realeza (753-510); 

República (510-27); Alto-Império (27 a.C. – 284 d.C.); Baixo-Império (284-565); 

Bizantino (565-1453).  

Na verdade, embora o Direito seja um reflexo das condições sociais e políticas 

do país, nem sempre acompanham sincronicamente estas transformações. Nem seria 

diferente no Império Romano, que tantas vicissitudes sofreu.  

A fase da Realeza abrange o Direito Quaritário, onde predomina o jus 

Papiriarum. Com a queda da Realeza, em 510, e a ascensão dos decenviros, surge a 

lex duodecim tabularum, base das codificações futuras. 

Na fase Republicana (510-27), as fontes do Direito em Roma são: o costume 

(jus non scriptum), a lei (jus scriptum), o plebiscito, a interpretação dos prudentes 

(resposta prudentium) e os editos dos magistrados.  

                                                             
33 MARTINS JÚNIOR. História do Direito Nacional. Ed. Da Cooperativa Editora Universitária de 
Pernambuco. Recife, 1941. p. 35.  
34JOSÉ CRETELA JÚNIOR. Curso de Direito Romano. RJ: Ed. Forense,1978. p.12.  
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Além da Lei das XII Tábuas surgem outras leis e outras normas, como 

plebiscito, a interpretação dos pudentes (jurisprudência) e os editos. Os editos eram 

normas baixadas pelos “pretores” (=juízes).  

No Alto Império (27 a.C. – 284 d.C.), o Império abrange sua fase áurea e vai 

do reinado de Augusto até a morte de Deocleciano. Nessa fase, o Direito Romano se 

realiza através do costume, da lei, dos senatosconsultos, das constituições imperiais 

e das respostas dos prudentes. O curioso é o fato de as leis trazerem como título o 

nome do estadista que teve a iniciativa dessa norma, por exemplo a Lex Júlia, Lex 

Cassia, Lex Furia Testamentaria e outras.  

Nessa fase, o Senado repartia com o Imperador o governo do Império: cuidava 

das Províncias. Os senatosconsultos eram, portanto, as resoluções votadas pelo 

Senado e que tinham força de lei. Por outro lado, as constituições emanavam do 

Imperador e eram elaboradas por seus assessores, que formavam o consilium 

principis. É dessa fase o famoso princípio:  Quod principi placui legis habet vigorem (- 

o que agrada ao Imperador tem força de lei).  

Nessa fase se projetam jurisconsultos cujo nome tem significado histórico na 

vida do Direito: Labeão, Celso, Papiniano, Gaio, Paulo, Ulpiano e outros.  

No Baixo Império (284 d.C. – 565 d.C.), volta o poder a concentrar-se nas 

mãos dos Imperadores. Nessa fase, a grande obra jurídica é o Corpus Juris Civilis, 

conjunto formando por ordem do Imperador Justiniano e logo a seguir posto em vigor 

no Império Romano. O Corpus Juris Civilis compõe-se de 5 partes: Código Antigo (ou 

códex vetus): hoje pedido, reunia e consoliava os códigos anteriores, o gregoriano, o 

hermogeniano e o teodosiano (529); Digesto (ou Pandectas): reúne escritos dos 

jurisconsultos. É a mais importante parte do jus civilis romano (533); Instiutas (ou 

Instituições): manual de Direito Romano Privado, elaborado por ordem de Justiniano 

para os estudantes de direito de Constantinopla (533); Código Novo (Codex repetitae 

praelectionis): consolidação de leis surgidas desde o códex vetus até o Digesto (533); 

Novelas (Novellae): conjunto de novos decretos imperiais baixados por Justiniano 

durante seu reinado.  

Na fase da Realeza foram compilados decretos imperiais por Papírio: daí o 

Jus Papiriarum. A essas normas juntava-se o Costume (mos, moris).  
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Instaurada a “República”, foram eleitos pelos comícios os decemviros, aos 

quais coube elaborar o corpo de leis. Estes enviaram à Grécia três juristas, que lá 

trouxeram subsídios, com os quais foram elaboradas as prescrições da Lei das XII 

Tábuas.  

Como o Império cresceu e novos problemas surgiram, foi preciso sempre 

atualizar as normas legais. O pragmatismo romano sempre encontrou soluções para 

esses problemas. Ao lado dos leges datae (“assembleias de cúrias” e “assembleias 

da plebe”), os editos dos Pretores, e os senatosconsultos do Senado. Leis, portanto, 

não faltavam, pois havia vários órgãos legiferantes.  

Sob o ponto de vista jurisdicional, havia: o jus mon scriptum, isto é, o “direito 

não escrito” ou direito costumeiro, que regulava a investidura das autoridades e os 

deveres dos cidadãos; o jus scriptum, que era dividido em dois ramos: jus civillis 

(direito civil) e jus gentium (direito das gentes), no plano internacional, isto é, nas 

províncias.  

Eram órgãos judicantes: Os pretores eram juízes com atribuições 

administrativas também. Dividiam-se em pretores urbani (juízes da Urbe Romana) e 

pretores peregrini (juízes das províncias); Os decemviri (decenviros ou “Dez Homens”) 

que julgavam causas civis; Os centumviri ou “Cem Homens” eram os que decidiam 

casos ligados à propriedade e à herança.  

Os tribunais eram públicos e atraiam o povo. O local dos julgadores era o 

fórum. A marcha do processo, lembra Will Durant35, era reduzida a escrito pelos notarii 

(notários), actuarii (atuários) ou scribae (escreventes).  

O Senado, por sua vez, repartiu com o Imperador o poder na fase áurea do 

Império. Administrativa as províncias e julgava os problemas a elas atinentes. Certos 

processos ficaram famosos no Senado: o de Catilina, o de Arquias e outros. 

José Cretella Júnior36, dá-nos um estudo completo das instituições do Direito 

Romano, comparando-as com o Direito Brasileiro. Seu cotejo é completo. Vamos 

                                                             
35WILL DURANT, Op. Cit., p. 49. 
36 CRETELLA JÚNIOR, José. Curso de Direito Romano, p.345. 
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apenas mencionar algumas dessas instituições que sobreviveram nas Ordenações do 

Reino e nos foram transmitidas.  

Em termos de capacidade jurídica, há as pessoas sui juris (ou com capacidade 

plena) e os alieni juris (incapazes). Eram alieni juris os menores e as mulheres. Os 

servus, i (escravos), eram res (coisas) e não tinham direitos, podendo ser vendidos 

ou até mortos.  

As mulheres casadas não tinham capacidade jurídica: sobre elas o marido 

tinha, como sobre os filhos, o jus vitae necisque (direito de vida e de morte).  

A família romana era uma instituição jurídica e social. Era o conjunto de 

pessoas colocadas sob o poder de um chefe, o paterfamilias, e também sob 

patrimônio do paterfamilias. Hoje, a família está sob a proteção de um chefe, o pai, o 

qual exerce suas funções “com a colaboração da mãe”. O pater tinha três funções em 

Roma: o sacerdote, dirigente e o chefe político. O lar era o focus lararius.  

A agnação era o parentesco civil; a cognação era o parentesco consanguíneo. 

Essas instituições eram mantidas com regimes próprios. Em Roma, cabia ao 

paterfamilias a pátria potestas. No Brasil, aos pais cabe o “pátrio poder”. A adoção 

(adoptio) já existia em Roma e continua em nosso direito. A emancipação, embora 

diversa em Roma, subsistiu como instituto no Brasil. O casamento (matrimonium) 

constituía a família legítima. A tutela e a curatela, por igual, existiram no Direito 

Romano.  

Os romanos tiveram normas sobre o Direito das Coisas, definindo a 

propriedade e a posse, a aquisição e a perda de uma e outra, o usucapião, os 

interditos possessórios, os direitos reais (=hipoteca, penhor, uso, etc.). O Direito Civil 

brasileiro adotou tais institutos.      

O Direito Romano regulamentou as obrigações ou contratos, depois de defini-

los. O Direito das Obrigações é uma parte de nosso Código Civil, regulamentando 

institutos como a compra e venda, a doação, o mútuo, o comodato, o mandato e 

outros.  

 No campo processual é que diferem bastante as instituições romanas das 

brasileiras. Em Roma, depois que os pretores assumiram funções judiciais, nunca as 
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exerceram com exclusividade nem com especialização. Havia outros órgãos 

judicantes, como vimos, e, por outro lado, podiam os pretores cumular funções 

judiciárias com atribuições administrativas. Reuniam em si duas funções: de imperium 

e de jurisdictio. No entanto, as legis actiones eram o mesmo de nossas “ações”.  

Para que seja feita a devida análise da evolução político-jurídica do 

pensamento constitucional, é necessário apreciar também o movimento ocorrido na 

Inglaterra. 

O poder constituinte é o poder que gera a ordem constitucional dos Estados. 

Essa ordem constitucional é o conjunto de normas básicas destinadas a fixar a 

fisionomia política das nações, a organização do poder, o back ground tributário e os 

direitos dos cidadãos. A quem ou a quê caberia o Poder Constituinte? Ensinam os 

Mestres que esse poder cabe ora a um rei ou ditador, ora a uma classe, ora ao próprio 

povo37. 

Neste último caso, teríamos, modernamente um poder legítimo, exercido 

através de uma assembleia constituinte. Nos outros casos, teríamos a outorga. No 

Brasil, encontramos exemplos: cartas outorgadas, tivemo-las em 1824, pelo 

Imperador Pedro I; em 1937, pelo Presidente Getúlio Vargas, tornado ditador; em 

1969, pelo Comando das Forças Armadas, na expedição da “Emenda nº 1”; 

constituições populares, em 1891, em 1934 e em 1946.  

Não importa aqui distinguir o poder constituinte legítimo do ilegítimo, conceito 

que se formou após a Declaração dos Direitos de 1789 e se impôs na organização 

das democracias modernas. O certo é que, com uma ou outra etiqueta, as normas 

constitucionais se impõem. E há que respeitá-las.  

A discriminação dos direitos individuais deu início às declarações escritas 

oficiais, tão importantes para a história política dos povos. Nessa área- cabe à Magna 

Carta, de 1215, o início da tradição escritural desses direitos.  

A gênese da Magna Carta é bastante conhecida. Ela foi redigida e assinada, 

depois de uma série de lutas e contramarchas dentro de uma sociedade feudal, 

                                                             
37 FERREIRA, Luiz Pinto. Princípios Gerais do Direito Constitucional Moderno. T. 1. 2ª. Ed. s.d. p. 98.  
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expressando o poder dos barões e a necessidade em que se viu o rei de pactuar com 

eles. Constam como expressões iniciais do texto: 

João, por Graça de Deus, rei da Inglaterra, senhor da Irlanda, duque da 

Normandia e Aquitâniaconde de Anjou: aos arcebispos, bispos, abades, 

condes, barões, justices, guarda-bosques, sheriffs, mordomos, servos e a 

todos os seus vassalos38. 

Para o clássico Stubbs, toda a história constitucional da Inglaterra é um 

comentário desta Carta 39. 

A Magna Carta simboliza toda a problemática política medieval. Os 

acontecimentos que a antecederam foram típicos da luta pelo poder entre rei e nobres. 

No momento histórico em que ela surgiu, ou seja, no contexto da época, a imagem da 

Carta não era obviamente a mesma que veio a ter depois.  

Outras cartas e texto sucederam a grande carta de 1215, tal como outras lhe 

haviam precedido. Entre estas, as Constitutions of Clarendon, de 1164, e diversas 

Cartas de Liberdade redigidas nos séculos XII e XIII. Entre aquelas, vários Writs, 

durante o reinado de Henrique III, mais as Provisões de Oxford, de 1258, fora as 

confirmações da Magna Carta e a legislação de Eduardo I. 

Nos séculos XII e XII, respectivamente, os nomes de Glanvill e Bracton são 

os mais representativos sob o prisma jurídico.  

Glanvill escreveu De Legibus et Consuetudinibus Angliae onde analisa a 

situação do common Law no século XII, com destaque para o direito processual, 

criminal e land Law. Politicamente, ele reflete indiretamente as crises da época, bem 

como, diretamente, as condições jurídicas de vassalos e lordes e outras coisas.  

Bracton escreveu De Legibus et Consuetudinibus Angliae que Holdsworth40 

considera sem igual no direito inglês até a de BLACKSTONE.  

                                                             
38 Magna Carta de 1215. 
39W. STUBBS. Select Charters, and others illustrations of English constitutional history. 9ª. Ed. Oxford, 
reimpressão 1960, p. 291.  
40W. HOLDSWORTH. Some Makers os English Law. Cambridge, 1966.  
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No século XVII, a revolução republicana, pondo Oliver Cromwell à frente do 

país, editou o Instrument of Government (1654), que Loewenstein 41 entende ter sido 

a primeira constituição escrita válida do Estado moderno.  

A primeira Constituição escrita que apareceu no mundo, em bases modernas, 

ou seja, dotada de caráter nacional e limitativa foi, segundo Esmein42, o Instrumento 

of Government, promulgado por Cromwell a 16 de dezembro de 1633, na Inglaterra. 

Continha esse instrumento de governo 42 artigos, servindo depois de padrão ao 

constitucionalismo americano de ascendência inglesa, conforme ponderou aquele 

publicista. Tornou-se então o protótipo da Constituição dos Estados Unidos43.  

A Constituição escrita logrou tamanho prestígio que a palavra Constituição, 

conforme observa Barthélemy 44 , empregava-se no século passado com mais 

frequência, senão unicamente, para designar aquela espécie de Constituição.  

Assim, a Constituição costumeira ficou relegada a plano tão secundário que 

Tocqueville, na sua obra clássica sobre a democracia americana, asseverava não 

possuírem os ingleses uma Constituição. O que Tocqueville queria dizer, segundo 

refere Barthélemy, era simplesmente que a Inglaterra, ao contrário da França e dos 

Estados Unidos, não possuía um documento solenemente promulgado, encerrando o 

corpo das regras constitucionais. 

O termo Constituição, consagrado pela linguagem política e jurídica para 

nomear de início apenas as Constituições escritas, foi desconhecido antes do Século 

XVII, pois as leis qualificadas como constitucionais denominavam-se então leis 

fundamentais ou leis políticas.  

O sistema jurídico inglês, em geral, e a constituição inglesa, em especial, 

representam no Ocidente algo original. A originalidade da constituição repousa em 

seus caracteres próprios e também no common Law, de que afinal faz parte. E foi 

durante a Idade Média que as estruturas gerais do common Law foram geradas. 

Razão pela qual o direito inglês dá a impressão de residual e anacrônico, terminologia 

                                                             
41LOEWENSTEIN, Karl. Teoria de La Constitución, op. Cit. P. 158.   
42ESMEIN, A. Eléments de Droit Constitucionnel. 2. Volts. Ed. Sirey. Paris, 1928, p. 616.  
43TOCQUEVILLE, A. De La Democrate em Amérique. T. I. Cap. VI, p. 160.  
44BARTHÉLEMY, Joseph e Duez, Paul. Traité Elémentaire de Droit Constituionnel. Paris, 1926, p. 188.  
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estranha em face das categorias do direito continental-europeu e da linguagem dos 

códigos iluministas ou pós-iluministas.  

Não sendo a revolução liberal inglesa, como a francesa, uma tentativa de 

recomeço, nem um rompimento propriamente com os hábitos e o passado, o modelo 

constitucional britânico ficou sendo em grande medida o mesmo que na Idade Média; 

o parlamento comanda, integrado pelo rei e pelas duas casas, e a constituição é a 

própria ordem vigente, em seu todo e em seu sentido político. Consequentemente 

ignora-se, na problemática britânica, a questão do poder constituinte, tão crucial na 

experiência francesa e na dos povos onde há uma constituição escrita, promulgada, 

votada, discutida. A própria distinção clássica entre direito público e direito privado, 

cara aos sistemas continentais e à linguagem majoritária da teoria jurídica entre os 

diversos povos, não tem maior cabimento entre os juristas ingleses.  

Na Inglaterra medieval eram frequentes as referências à Supremacy of Law.  

Holdsworth afirma que: 

[...] a crença na supremacia do direito foi a característica dominante da teoria 

política da Idade Média; o direito era a regra de conduta a que todos os 

integrantes do Estado, tanto governantes como governados, tinham de 

obedecer45.  

A Supremacy of Law equivale a uma supremacia da constituição e não apenas 

do Direito. Mesmo porque o termo Law, que designa em inglês o direito em geral em 

sentido objetivo, sendo “right” o direito subjetivo, significa também lei, particularmente 

quando passível de uso no plural.  

Na Inglaterra medieval não encontramos uma distinção rigorosa entre lei e 

direito, nem um conceito de constituição como espécie de lei. Nos textos dos juristas 

da época não aparecem menções expressas à constituição, mas eles são valorizados 

historicamente no sentido de um constitucionalismo avant la lettre, pelo que indicam 

sobre uma limitação jurídica do poder. Pensava-se, então, na supremacia do direito 

                                                             
45BARKER, Ernest. Essays on Government. Oxford, Clarendon Press. 1965, p. 44 e 57.  
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como um todo, como se pensava também na estrutura política como um todo, e este 

todo ficou sendo chamado de constituição.  

A constituição inglesa comporta o designativo de costumeira, apenas no 

sentido de que não consiste num texto único e codificado, promulgado como um todo 

e em data certa. Também no sentido de haver grande parte de costumes e 

convenções que completam ou confirmam o alcance dos textos. Na realidade os 

textos formam com o tempo um amplo conjunto, apenas relativamente coerente, e que 

só por um consenso interpretativo recebe significado eficaz e pode ser chamado, sem 

maiores inconvenientes nem dificuldades, uma constituição46.  

Por apresentar estas características – ausência de constituição escrita, 

ausência de poder constituinte, permanência de praxes seculares e de hábitos 

institucionais medievais – a constituição inglesa resiste a uma série de catalogações 

feitas em função da prática moderna e do modelo escrito.  

Entendemos que em função dos aspectos expostos e analisados acima, a 

constituição inglesa é colocada em uma posição de exceção perante as tipologias 

constitucionais conhecidas. 

Cabe neste momento destacar os antecedentes históricos e as características 

dos Estados Unidos como um desdobramento da evolução do constitucionalismo. 

As treze colônias americanas que iria corresponder aos Estados Unidos da 

América do Norte, foram povoadas basicamente por ingleses de formação puritana47.  

O puritanismo, elemento ou variante do ethos religioso moderno que tantos 

historiadores em trabalhos tão conhecidos têm relacionado ao capitalismo e ao Estado 

                                                             
46 Entre os estudos clássicos sobre a constituição inglesa, cabe destacar: estudes de Droit 
Constitutionnel de E. Boutmy (5ª. Ed., Paris, Armand Colin, 1909 e ainda do mesmo autor, Le 
Developpement de la Constitution et de 1ª Sociéte Politique em Agleterre (6ª. Ed.,Armando Clin, 1912). 
Dos livros mais recentes: W. Ivor Jenning – The Law and the Constitution (5ª. Ed., Univ. of London 
Press, 1959); Laski – El gobierno parliamentario en Inglaterra (Buenos Aires; 1947) e a escelente obra 
de A. Bledel – Introducción AL estúdio Del derecho publico englobajón (Ed. Depalma, Buenos Aires, 
1947).   
47Para melhor compreensão do processo de colonização norte-americano. Morris, R. Documentos 
básicos da História dos Estados Unidos. Trad. Port. Rio de Janeiro. Ed. Fundo de Cultura. 1964; 
Morison-Commager. História dos Estados da América. Trad. Port., São Paulo. Ed. Melhoramentos, 
1958, 3 vol. Fohlen, C. da América anglosajona de 1815 hasta nuestros dias Trad. Esp. Barcelona, 
Editorial Labor, 1967. (Coleção Nouvelle Clio).   
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Moderno, representou uma espécie de radicalismo ou de superlativo, em relação à 

religiosidade protestante.  

Geralmente admite-se a Constituição dos Estados Unidos, promulgada em 

1787 como a primeira constituição escrita no sentido contemporâneo.   

A discussão sobre as características da constituição ou sobre sua natureza e 

seu alcance ocorreu logo cedo a propósito do conceito de Federação.  

A afirmação definitiva da supremacia da União correspondeu à acaba 

apresentação do modelo federal de governo como específica obra norte-americana, 

tão específica quanto a solução presidencialista que desde o início havia sido 

implantado e que foi um modo de manter o rei sem a coroa, sem a vitaliciedade nem 

a hereditariedade.  

Ao curso de todo o processo da revolução e da implantação da ordem 

federativa, vigorou uma noção de constituição que era resultante da literatura política 

e das crenças inglesas, e que foi adaptada à conjuntura vigente. Pensava-se em 

pacto, pensava-se num agreement, e entretanto queria-se um documento escrito.  

Os documentos como a Carta do Mayflower (1620), a Confederação da Nova 

Inglaterra (1643), ou ainda os Artigos-da-Confederação (1781) comprovam o exposto 

acima.  

A ideia de lei escrita deu base à noção definitivamente assente da 

constituição.  

A princípio estabeleceu-se certa confusão entre o nacional e o federal, ora 

entendidos como idênticos – onde os Estados seriam áreas provinciais ou regionais, 

ora contrapostos – os Estados sendo entidades nacionais ou paranacionais. 

Prevaleceu a ideia de que a União era uma nação, onde a soberania lhe pertencia e 

os Estados eram dependentes.  

Sendo uma organização federal, a constituição significou o abarcamento de 

todos os interesses estaduais.  



43 

 

 

Kant e de certo modo Kelsen 48 imaginaram poder apresentar a Constituição 

como um sistema fechado e lógico, baseado em alguns princípios supra-históricos49.  

Uma carta constitucional não deve, entretanto, apartar-se das características 

do meio para a qual foi criada, sob pena de torna-se artificial e fadar-se à 

revogação50. 

Nos fins do século XVIII, duas grandes revoluções – a da Independência 

Americana com os atos da Confederação e União Perpétua, 1776 e, finalmente após 

a vitória, com a Constituição Federal de 1787 e a Revolução Francesa de 1789, com 

a Constituição de 3 de setembro de 1791 – vieram alterar fundamentalmente a 

sistemática das tradicionais codificações e consolidações.  

Alfredo Valladão51 afirma: 

A finalidade política do Novo Mundo estaria traçada com a primeira 

emancipação que se operou ao mesmo. Foi sob o Governo republicano e 

federativo que as colônias inglesas se libertaram. E foi, ainda, estabelecido a 

Constituição escrita com a declaração dos direitos, com a separação dos 

poderes, a qual dali se irradiou pelo Velho Mundo, a começar pela França.E 

antes que a França a adotasse, antes que caísse a Bastilha, já os heróis da 

Conjuração Mineira estavam recolhidos aos calabouços, por terem sonhado 

para a nossa Pátria aqueles mesmo ideais de liberdade, que a Constituição 

dos Estados Unidos havia consagrado. Realmente, a primeira Constituição 

escrita, com a separação dos poderes e a declaração dos direitos, com a 

separação dos poderes e a declaração dos direitos, e, sobretudo, rígida, com 

o seu caráter de Lei Suprema, inalterável por uma simples lei do Paramento 

ou do Congresso – é a Constituição dos Estados Unidos, de 17 de setembro 

de 1787, antecipada pelo Ato da Independência e Confederação perpétua de 

                                                             
48KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 2ª Ed., 2 vols., Coimbra, 1962; e Teoria General Del Estado, 
Ed. Nacional, Méxisco, 1959.  
49PAUPÉRIO, A. Machado. Op. Cit., p. 221.  
50Ibidem.  
51VALLADÃO, Haroldo. História do Direito Especialmente do Direito Brasileiro. 4ª. Ed., Freitas Bastos, 
RJ, 1980.  
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1776, e, em especial, pela do Estado de Virgínia de 1776, precursora na 

declaração de Direitos.  

Cabível também traçar um paralelo com a formação da teoria constitucional 

na França. 

A França representa o modelo de experiência revolucionário-constitucional 

mais significativo dos tempos contemporâneos.  

Buscamos a razão disso na própria Revolução Francesa de 1789, que foi 

também revolução constitucionalizante. 

O conjunto da história constitucional inglesa ficou sendo altamente exemplar, 

mais do que sua Revolução Gloriosa de 1688 como revolução; mas no caso da 

França, cuja história constitucional como em todo não ficou tão modelar, a importância 

assumida por sua revolução tornou-se comparativamente maior.  

A problemática do absolutismo monárquico, apoiado e contestado na França 

dos séculos XVII e XVIII como em toda a Europa e a formação do liberalismo 

composto de iluminismo e laicismo como em toda a parte, marcaram os momentos 

que antecederam a revolução.  

A grande fermentação de ideais políticas corresponde, na França pré-

revolucionária, às impertinências filosóficas de pensadores que, ligados de certa 

forma ao liberalismo, não foram pura ou meramente liberais. Voltaire liberal mas não 

democrata, Montesquieu liberal mas cautamente reformista, Rosseau liberal de algum 

modo mas por outra parte radicalmente coletivista.  

Os novos valores, no século dezoito, que desde os séculos XVI e XVII 

alteravam a vida social e espiritual, marcou o processo de secularização da cultura 

que chega a novos níveis, praticamente extremos.  

A Revolução de 1789 ficou sendo a revolução francesa por excelência. Nela 

se deram traços que a noção corrente assimilou, e, quando se pensa em revolução, 

pensa-se basicamente nela: tipos, estrutura, condicionamentos, conteúdos.  
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A planificação jurídica da revolução parece ter sido obtida quando a 

Assembleia se sobrepôs às diversas forças nacionais bem como ao rei. A ascensão 

do Tiers État, dentro do processo revolucionário, assinalou a transição entre a antiga 

constituição estamental em que os diversos corpos compunham organicamente o 

reino, com rei, e a nova ordem em que o Estado, delimitado e realçado, se contrapõe 

aos indivíduos tomados como um todo, embora sendo representante delas. E também 

assinalou o novo sentido de uma constitucionalidade do Estado, que representa tanto 

os indivíduos como a nação: representa-os em função da constituição, que o legitima 

e que delineia suas funções.  

Ao deflagra-se a revolução ainda se pensava em constituição como estrutura 

política, forma de governo, modo de ser do Estado ou coisa assim. Foi necessário que 

o moderno conceito de lei, como norma a que o direito objetivo deve se prender, 

dominasse a técnica legislativa, e que na linguagem política se enraizasse a fórmula 

de Rousseau segundo a qual a lei é a expressão da vontade geral; e que se 

entendesse a Constituição como lei geral da organização política, para que o conceito 

moderno se formasse.  

A teoria constitucional, renovada pela revolução, se relacionava com a teoria 

da soberania, que na França tinha passado da geração de Bodin à obra de Rousseau 

com algumas alterações. No absolutismo, a soberania se considerava do povo, ou da 

nação, e a ideia do contrato servia para as opções entre dar mais poder aos indivíduos 

dos quais se formava o todo e dar mais poder a vontade do todo, da qual dependia o 

ser político dos indivíduos.  

A problemática do poder constituinte, criador da constituição e, portanto base 

de todos os outros, arrastava a questão da soberania. Por ser soberana é que a nação 

é constituinte. A titularidade do poder de fazer a constituição tinha de caber à nação. 

Assim como o homem livre obedece às leis porque deste modo obedece a si mesmo, 

também o povo como um todo, ou a nação, obedece à constituição porque esta é obra 

sua.          
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2. INSTITUIÇÕES JURÍDICAS E POLÍTICAS DO BRASIL COL ÔNIA. 

Para entendermos a forma como o constitucionalismo chega e finca suas 

raízes no brasil, foi necessário desenvolver todo histórico dos países que 

influenciaram nosso contexto nacional. O desenvolvimento do constitucionalismo no 

brasil aconteceu de maneira peculiar. 

Por uma questão de método, parece-nos útil conceituar instituição. Trata-se 

de termo com que se usa com frequência e nem sempre dele se tem uma ideia 

razoável e correta. 

Como consequência da natureza social dos homens, formam-se grupos de 

interação, aproximados por afinidades psicossociais ou interesses, sentimentos e/ou 

propósitos. Há grupos ocasionais em grupos permanentes: uma plateia, uma multidão, 

por um lado; uma comunidade, um tribunal, uma associação, por outro. Mas não é 

apenas um agrupamento de pessoas que se examina na sociedade, mas a 

organização dessas pessoas que se examina na sociedade, mas a organização 

dessas pessoas e seus interesses permanentes. É o que se denomina instituição 

citando o jurista francês MAURICE HAURIOU, diz que:  

Instituição é uma ideia de obra (isto é, prática, de ação, de empresa) que se 

realiza e dura em um meio social. [...] Esta ideia de empresa é lançada por 

um ou mais indivíduos num meio social, isto é, é comunicada outros. Pode 

acontecer que estes não lhe deem atenção, que não se sintam interessados, 

caso em que a ideia caiu num meio social estéril e ali fica inoperante. Mas se 

os que recebem se sentem estimulados por ela, e a acolhem, favorecem e 

servem com o seu entusiasmo, sua devolução e atividade, podemos dizer 

que ela caiu num meio social que fecunda e no qual frutifica52. . 

 

                                                             
52 HAURIOU, Maurice. Précis èlementaire de troit constitutionnel. 3°. Ed. Libraire du Recueil Sirey, 
1933. 
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Recaséns Siches53 ainda afirma:  

“A instituição é um pensamento de empresa, de um que fazer vivo, que se 

encarnou positivamente numa realidade social, estruturando-a e ainda canalizando 

sua ação de modo unitário”. 

Em essência, uma instituição é uma organização social e essa organização 

que se traduz por princípios e normas reguladoras da atividade dos membros de um 

grupo, constitui a essência de Instituição Social. Em regra geral, os grupos sociais se 

institucionalizavam quando cristalizam em normas próprias as razões de sua 

formação. 

Como exemplo podemos citar que um homem e uma mulher se unem, 

formando um grupo familiar. É instituição, porém quando abrange o conjunto de 

normas relativas à existência desse grupo numa determinada cultura. Aí compreende 

as solenidades de sua formação, os deveres do país, os seus direitos. O povo, em um 

país, forma uma comunidade; o Estado forma uma instituição. O exercício dos direitos 

de domínio, caracteriza os proprietários. A instituição, porém, é a propriedade. 

Partindo daí, podemos definir instituições jurídicas e instituições políticas. 

As Instituições Jurídicas são estruturas sociais que se asseguram a existência 

e a defesa do Direito, bem como os seus regulamentos específicos. Abrangem órgãos 

Judiciários (Juízes e tribunais) e outros ordenamentos específicos de caráter legal: a 

família, a propriedade, a sucessão.  

Já as Instituições Políticas são as estruturas sociais ligadas ao exercício do 

poder. Abrangem as formas de Estado, os tipos de governo, os órgãos da soberania, 

a hierarquia administrativa. Como exemplo temos os Estados, as províncias, os 

municípios, as assembleias políticas, os organismos administrativos em geral. 

Parece-me que, assim, vai ficar fácil examinar-se o que sejam as instituições 

jurídicas e políticas do Brasil-Colônia e dentre elas a instituição da Capitania do Brasil.  

O Rei D. Manuel teve o grande império das Índias para cuidar, de sorte que o 

Brasil, recém-descoberto, não logrou dele uma política de colonização, senão a 

                                                             
53 RECASÉNS, Siches. Tratado General de Sociologia. México, 1956. 
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efetivação de um programa de expedições de reconhecimento do litoral, dentre as 

quais se salienta o nome de Américo Vespúcio, entre os estrangeiros, e Cristovão 

Jaques, entre os portugueses. A colônia era visitada por piratas de varias nações e 

urgia defendê-la, pois outros problemas poderiam surgir. O remédio para tal situação 

em povoar a terra do Brasil, diz Sérgio Buarque de Holanda54.  

No entanto, alem das Índias, D. Manuel andava as voltas com a legislação 

portuguesa. Há uma revisão geral nas Ordenações e em 1514 surge à primeira edição 

das Ordenações Manuelinas. A edição definitiva viria dez anos após. Logo em 

seguida, morre o Rei, e sobe ao trono D. João III. 

O Rei exercia, como se sabe, todo o poder político, já que em Portugal não 

florescera o feudalismo. E a complexidade dos negócios de ultramar exigia uma 

descentralização indispensável a sua solução. Daí a criação de vários organismos que 

funcionavam junto do Monarca: Conselho da Índia (depois Conselho Ultramarino), 

Conselho do Estado (Conselho de Ministros), Casa da Suplicação (Supremo Tribunal 

Federal), Conselho da Fazenda (órgão que fixava taxas e impostos) e Mesa da 

Consciência e Ordens (para cuidar dos interesses de ausentes, interditos, cativos e 

defuntos, bem como das questões ligadas aos membros das ordens militares)55.  

Por outro lado, havia as Cortes, convocadas periodicamente pelo Rei. Este 

apesar de seu poder absoluto, vez por outra tinha necessidade dos representantes da 

nobreza e do povo, para a fixação de novos impostos. O clero era outra força que, 

sem frequência, esteve em choque com os monarcas, seja pela defesa da isenção 

secular seja pela imunidade dos bens da Igreja.  

O poder político realizara-se plenamente com o caráter absolutista dos Reis. 

Alem das Ordenações, das leis esparsas e de outras manifestações da autoridade, 

era delegado o exercício do poder a enviados do rei, a Capitães, Provedores e 

Ouvidores.  

                                                             
54 HOLANDA, Sergio Buarque – in Época Colonial da Historia Geral da Civilização Brasileira, São 
Paulo: Ed. Difus. Europeia do Livro, 1972, Tomo I, Vol.I. p. 93. 
55 VIANA, Hélio. História do Brasil. Ed. Melhoramentos, São Paulo. Vol. 1, 1967, p. 172/173. 
SOUZA, JP Galvão. História do Direito Político Brasileiro. Ed. São Paulo: Saraiva, 1962. p.41. 
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O Ouvidor era uma autoridade Judiciária e o provedor era uma autoridade 

administrativa. O ouvidor substituía o Juiz de Fora. O Juiz de Fora tinha função de 

recurso ausente da comarca.  

A colônia do Brasil teve, durante três séculos, certa variedade de delegados 

do poder real. 

Verificando que as terras descobertas eram muito extensas, co9m uma 

longuíssima faixa de litoral e que surgiam medidas de defesa e povoamento delas, D 

João III nomeou a Martim Afonso de Souza para, em 1532,realizar uma expedição 

colonizadora. É com essa medida governamental de larga repercussão que se inicia 

propriamente a história administrativa do Brasil56.  

Martim Afonso era um delegado do Rei e trazia consigo três cartas régias 

datadas de 20 de novembro de 1530, numa das quais era designado capitão-mor da 

armada e também de todas as terras que achasse e descobrisse, com alçada no crime 

e no cível, e amplos poderes, incluindo o de levantar padrões de vida57.  

Martim Afonso de Souza, chegando ao Brasil, fundou São Vicente, nomeou 

oficiais para funções judiciais e convocou homens bons para elegerem vereadores. 

Transpôs para o Brasil, dest’arte, a instituição municipal portuguesa58, fazendo aplicar 

as Ordenações, São Vicente tinha foros de cidade, mas no Nordeste havia feitorias 

(seja em Pernambuco, seja na Bahia) como no Rio de Janeiro. Martim Afonso era o 

delegado do rei, poder soberano. A Câmara de São Vicente era o poder local: duas 

realidades políticas que se completavam. 

Os problemas com a administração e o poder da Colônia não havia cessado. 

Portugal já havia adotado um sistema de parcelamento de solo, nos arquipélagos da 

Madeira, dos Açores e de Cabo verde, através de capitanias confiadas a capitães. E 

                                                             
56 PALERMO, Alfredo. Instituições Jurídicas e Políticas da America latina. In: Curso – Instituições 
Jurídicas da America Latina de Pós-Graduação em História Colonial da América Latina, IHSS, França, 
1980. 
57 SOUSA, JP Galvão. Historia do Direito Político Brasileiro. São Paulo: Ed. Saraiva, 1962. p.41. 
58 Ibidem 
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foi a pedido de uma fatia dessas, no Brasil, feito por Cristovão Jaques, que teria levado 

o Monarca português a resolver-se pelo sistema de capitanias brasílicas59. 

Por isso, após a viagem de Martim Afonso de Souza, D João resolve, assim 

dividir a faixa litoral que couber a Portugal, pelo Tratado de Tordesilhas, em 15 faixas, 

entregues, como sabe, a 12 donatários. Cada faixa (capitania) pertenceria a um 

capitão. Os donatários , segundo Capistrano de Abreu60, poderiam ministrar justiça, 

distribuir terras de sesmaria, arrecada os dízimos e fundar povoações, esperando a 

Corte que eles se esforçassem em povoara sua custa às terras que lhes eram 

confiadas. A tradição denominou tais doações de capitanias hereditárias e realmente 

nas cartas de doação lê-se que a capitania doada é inalienável e transmissível por 

herança ao filho varão mais velho do primeiro donatário e não partilha com os demais 

herdeiros (Vd. Carta). Aos capitães-mores eram atribuídas prerrogativas fiscais 

consideráveis, alem de toda jurisdição cível e criminal, podendo nomear ouvidor, 

meirinho, escrivão e mais oficiais, como no reino. Tantos e tão variados direitos 

tocavam aos Capitães, que J. F. de Almeida Prado sublinha: No acertado entender de 

modernos historiadores, dava el-rei a terra para o donatário administra-la  como 

província ao invés de propriedade privada61, resguardados os direitos políticos dos 

colonos, embora os povoadores fossem divididos em três classes: fidalgos, peões e 

gentio.  

Das 15 capitanias, apenas duas se haviam firmado: a de Pernambuco e a de 

São Vicente. Por diversos fatores, o sistema de capitanias falhou. A Coroa, após 14 

anos de experiência, embora muitas feitorias fossem fundadas e já houvesse um 

razoável conhecimento do litoral brasílico, resolveu modificar o sistema de 

administração da Colônia. Resgatou algumas capitanias e reapossou-se de outras. E 

decidiu instituir um novo sistema de colonização: o dos Governadores Gerais. 

                                                             
59 MARTINS JUNIOR, J. Isidoro. Historia do Direito Nacional. Cooperativa Editora e Cultura Intelectual. 
Pernambuco, 1941. p. 150. 
60 ABREU, J Capistrano de. Capítulos da Historia Colonial. EDUSP, São Paulo, p. 41/42. 
61 PRADO, JF de Almeida. O regime das Capitanias. In: HOLANDA, Sergi Buarque de. A época colonial. 
São Paulo: Difusão Europeia do Livro,s.d., vol I ( Historia Geral da Civilização Brasileira) , p. 99. 
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A instituição, da Capitania do Brasil, como instituição do Século XVI, resultou 

do poder de exceção do Rei e foi donatária. Não foi, como se pretende comprovar, 

hereditária. Sequer a administração da terra, dadas as Confirmações Régias62.  

Na conjuntura em que se inseriu a instituição da Capitania, assente nas 

referidas Confirmações Régias, justificou-se e fundamentou-se a medida de defesa 

do patrimônio colonial, através da conquista e colonização. E tudo num processo de 

modernidade capitalística63.  

A incorporação efetiva da terra descoberta ao patrimônio da Coroa, através 

de um processo de povoamento permanente, sob o signo da Cruz, assente na 

propagação da Fe católica, tipificou o regime político da Capitania que se 

institucionalizou, consoante os interesses da Coroa64.  

A topografia da costa brasileira, acidentada e irregular, dificultou a divisão e o 

mapeamento do território em extensões de igual tamanho. Mas tudo, a contento do 

trono, foi mapeado em função de águas e terras doadas. 

A terra descoberta estava ainda por cartografar. Urgia o reconhecimento e 

exploração geográfica. 

Em vista disso, tornava-se necessária a ocupação sistemática da colônia. 

Singular instituição da modernidade para as ocupações dos diversos espaços a serem 

humanizados. 

Com tal objetivo, para o Brasil, veio o nobre Martim Afonso de Souza dar 

cumprimento à uma tríplice missão – a de defender a costa brasileira contra o 

mercantilismo salteador estrangeiro; a de estabelecer os limites exatos da nova 

colônia e a de supervisionar uma colonização permanente do litoral em toda sua 

extensão65. 

                                                             
62  
63 DIAS, Manuel Nunes. O capitalismo monárquico português (1415/1549); contribuição para o estudo 
das origens do capitalismo moderno. Coimbra, 1963, 2v. 
64 DIAS, Manuel Nunes. Natureza e estatuto da Capitania do Brasil. In: Revista da Universidade de 
Coimbra, 1979. 
65 62 DIAS, Manuel Nunes. O sistema das capitanias do Brasil. In: Boletim da Biblioteca Universidade 
Coimbra. Coimbra, 1980. V34. p. 26/27. 
PALERMO, Alfredo. Instituições Jurídicas e Políticas da América latina: apontamentos do curso do 
Programa de Pós-graduação em Historia Colonial da América Latina. França, 1980. 
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O sistema político capitanial destaca a acentuada centralização monárquica 

da Coroa portuguesa. O patrimônio foi sempre inalienável. 

Tudo era do rei. A concepção patrimonial da realeza colocou sob a proteção 

e a jurisdição suprema de trono as terras e águas do Ultramar – descobertas e 

conquistadas. Distinguindo processo que só então se inaugurou nos trópicos do 

Atlântico brasileiro, admiráveis elos de uma cadeia: descoberta; conquista; 

povoamento, e, afinal, colonização66. 

A concessão de direitos e poderes, que se afiguravam soberanos, constituiu-

se necessários em virtude das circunstâncias em que se encontrou a realeza, dada, 

sobretudo, seus receios no Ultramar e sua política de hegemonia continental europeia.  

Tornou-se necessário atrair os leais vassalos do rei, no processo de 

colonização que já havia aplicado, com êxito, no povoamento das ilhas atlânticas – 

Madeira e Açores67. 

A capitania, dentro do empreendimento colonizador, revela-se como 

instituição que se insere no processo capitalístico, de nítida feição moderna68.  

A natureza jurídica da Capitania a tipifica como instituição moderna 

estruturada no contexto do mercantilismo - capitalismo comercial. Resultante da ação 

da monarquia centralizada e do capitalismo régio português assente no processo de 

colonização do Brasil69.  

                                                             
66 63 SILVA, Raul Andrade e , O Regime Feudal e as Capitanias Hereditárias.In: Anais do III Congresso 
Sul – Rio-grandense de Historia e Geografia, Porto Alegre , 1940. 
67 64 Chancelaria de D Duarte, livro 19, fls 18, In: Godinho, Vitorio Magalhães. Documento sobre a 
expansão portuguesa. Volume I. Editorial Gleba, Lisboa, 1943. Cf. Siqueira, Sonia Aparecida. Senhorio 
ou soberania do Infante na Ilha da Madeira. In: Revista da História, vol 23, São Paulo, 1961 
68  65 HERCULANO, Alexandre. Da existência ou não existência do feudalismo em Portugal. In: 
Opúsculos. V. Lisboa, 1881. Oliveira Martins, JF e Pereira, AM. Historia da Civilização Ibérica, 8a. ed., 
Lisboa , 1946. 
69 Veja-se a tese de doutoramento de Manuel Nunes Dias. O Capitalismo monárquico português – 
Contribuição para o estudo das origens do capitalismo moderno. Vol I e II. Instituto de Estudos 
Históricos. Dr. Antonio de Vasconcelos. Coimbra, 1963. Veja-se ainda: Deyon, Pierre. O Mercantilismo. 
São Paulo: Perspectiva, 1969.   
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A patrimonialidade régia inseriu-se no ordenamento jurídico do Sistema 

Colonial que, então, se estruturou. O regime jurídico da capitania doada Juro e 

Herdade tipificou substanciais do pactum fidúcias dos romanos70. 

O ato jurídico que a instituiu chamava-se doação. As cartas de doação, bem 

assim, os forais das capitanias são as fontes para a compreensão e análise do regime 

jurídico do Brasil, no período que antecede o estabelecimento do Governo Geral. 

Constituíam ambas- a doação e o foral – os diplomas legais, através dos quais 

se estabeleciam direitos e obrigações para as partes integrantes da relação contratual. 

Pela doação, o rei fazia mercê da Capitania – faixa do território – abrangendo 

nos mesmos atributos da autoridade régia. 

As doações foram contratos inter-vivos, celebrados entre o monarca e o 

donatário não implicando a disponibilidade por parte do doador – o rei – em caráter 

irrevogável da coisa doada – a Capitania71 

Encontra-se na doação Capitanial – duas doações distintas e claras. Uma que 

se circunscrevia a Capitania propriamente dita; outra que permitia ao donatário 

localizar dentro da Capitania, quatro ou cinco porções separadas e distantes umas 

das outras não menos de duas léguas. 

O trono despojava-se, assim, de certo poder patrimonial, temporariamente, 

através da delegação do poder. Mas assegurava-se o direito incontrastável de 

revogar, a qualquer tempo, a doação. E tudo de fazia conforme a conveniência da 

coroa. 

Através da delegação do poder, o donatário transforma-se num oficial do rei. 

Este oficial tinha o governo da coisa doada, representada esta por toda uma jurisdição 

que implicava em poderes de administração; e de administração da coisa pública. 

                                                             
70 FERREIRA, Waldemar. O dinheiro público colonial do Estado do Brasil sob o signo do Pombalino. 
Rio de Janeiro: Nacional, 1960, pag. 25. CRETELLA JÚNIOR, José. Curso de Direito Romano. Rio de 
Janeiro: Forense, 1968. p. 189. 
71 CF. Carta de doação da Capitania de Pernambuco e Duarte Coelho. In: História da Colonização 
Portuguesa no Brasil. DIAS, Carlos Malheiro. Porto: Litografia Nacional. 1924. 
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Governo da terra e não domínio dela. Se quer posse da terra. Apenas a administração 

régia. Na colônia, processava-se através do donatário. 

A Capitania não se incorporou ao domínio privado dos capitães. Não lhe foram 

concedidos poderes de disponibilidade sobre elas, mercê de sua inabilidade por eles, 

senão apenas daquelas quatro ou cinco porções que lhe foram atribuídas em 

propriedades plena, imediata e pessoal. Sem que as configurasse, enquanto 

Capitania a hereditariedade72. 

Dentro da jurisdição da capitania, que se limita por uma fronteira física, 

geográfica, o do notário tem uma certa competência, que lhe foi doada pelo soberano, 

segundo os termos de doação. 

Limitava tais poderes o pressuposto de que o monarca era o dono das 

Capitanias, tinha o domínio pleno sobre elas e os donatários os ocupantes das terras 

tinham o encargo de administra-las e desenvolve-las consoante os propósitos da 

colonização. 

Delegados da Coroa, os Capitães exerciam funções condizentes com os 

poderes ordinários de administradores, desde as vilas até os organismos estatais de 

maior alcance, compatíveis com a missão de que se a achavam investidos pela 

concessão régia. 

Não tiveram regimentos, e nem qualquer outra legislação, em função na qual 

pudessem nortear seus atos e sua conduta na mudança da ordem pública na 

Capitania. 

Submetiam-se às normas do Direito Comum e do foralício, que abrangem os 

forais de toda sorte, originados na Península Ibérica73. 

Os forais eram estatutos outorgados pelos reis ou por um grão senhor a um 

povoado nos quais se fixavam normas de direito público. Eram uma espécie de carta 

de direitos onde se fixavam os direitos e deveres de todos os povoadores; as relações 

                                                             
72 DINALLI, Aparecida. A instituição da Capitania do Brasil. I.H.S.S, Unesp, 1983. 
73 FERREIRA, Waldemar. As Capitanias coloniais de Juro e herdade. In: História do Dinheiro Brasileiro. 
São Paulo: Saraiva, 1962, v.1. 
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entre os súditos e a entidade outorgante e outras normas de direito público para a 

localidade. 

Os forais podiam conter disposições sobre os impostos em geral; sobre multas 

e composições para os diversos tipos de crimes ou contravenção, o serviço militar, as 

liberdades civis e garantias patrimoniais, o aproveitamento de matas e pastagens, o 

ônus e forma de provas judiciais – em conclusão, os forais eram verdadeiras cartas 

constitucionais. 

Cada donatário ficou a mercê dos acontecimentos e na dependência dos seus 

próprios recursos, tendo que contar única e exclusivamente com suas próprias forças 

e com a Graça de Deus. 

 Os poderes dos donatários não eram ilimitados. Restringiram-se nas cartas 

de doações e nas de forais. Mas, sobretudo, na vontade do trono. 

Os capitães donatários não tinham o exercício individual isolado do poder. Dir-

se-ia hoje Poderes Judiciários e Legislativo. 

Exigiram-se as Capitanias em Couto e Homizio. Também tinham o privilégio 

de Couto e Homizio, ou seja, o direito de asilo, as igrejas e mosteiros74. 

Os donatários eram autênticos fiduciários da Coroa, por terem propriedade 

restrita para a realização do trabalho de divisão das terras da Capitania a quantos 

colonos quisessem recebê-las como sesmarias.  

Tipifica-se nessa construção jurídica, a essência de fideicomisso. 

A disposição manifesta pelo soberano nas doações capitaniais através da 

qual o donatário era encarregado de conservar e transmitir, por sua morte, o legado 

                                                             
74 Os coutos do Reino, ou de homiziados , foram estabelecidos na zona fronteiriça para incrementar o 
povoado de localidades mais facilmente sujeitas as desvantagens da guerra e que importava possuírem 
braços para defesa. D João I (1406) limitou-se a cinco: Nondar e zona adjacente ( para os da extrema 
dura), Sabrugal ( para os  Beira), Miranda ou Freixo (para os de Entre Douro e Minho e Trás – os – 
Montes) E Caminha ( para os marinheiros , pescadores e mercadores que comerciassem por mar), 
fixando clausulas severas para a sua validade, que a legislação ulterior só veio a gravar. As conquistas 
ultramarinas levaram à criação de novos coutos, estabelecidos com o mesmo objetivo de promover o 
povoamento de terras desabilitadas ou de população rarefeita. A praças de Marrocos, e a costa da 
África e do Brasil converteram-se em autênticos coutos de homiziados, sujeitos-à legislação da 
metrópole, como se vê pelo texto das Ordenações e de outras leis. In:SERRÃO, Joel . Dicionário da 
Historia de Portugal. Porto: Livraria Figueirinhas ,. 
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ao terceiro, sujeitava-se a normas de sucessão dentro da família. Tudo se fazia 

conforme a contrastável vontade régia. 

Quando qualquer ato político-administrativo fosse praticado contrario ao 

ordenado no estatuto da doação, fazia com que o donatário perdesse a governança 

da Capitania, ou ainda, se assim o entendesse, o Rei doador, ou seu sucessor que 

confirmaria ou não a cedência 

A dupla liberalidade do fideicomisso constituía substituição e tipificava-se na 

medida que o autor de ambas as liberalidades era o testador (o rei); isto por que, em 

rigor, o fiduciário (o donatário) nada transmitia ao fideicomissário (o sesmeiro);pois, o 

transmitente era o testador – o rei – ainda por que intermédio do fiduciário – o 

donatário.  

O fideicomissário não era, pois, sucessor do fiduciário, este em nenhum 

tempo era proprietário dos bens doados pelo testador75.  

A coroa reservava-se a propriedade inalienável do objeto da doação – a 

Capitania e sobre ela avultava o poder incontrastável do soberano de revogar a 

doação, ao menor sinal de desvio, anulando-a quando bem lhe aprouvesse.  

Elementos paralelos, o poder régio de um lado e o esforço privado coletivo do 

outro, juntos compondo um sistema político-administrativo de nítida feição 

colonizadora.  

Em decorrência da necessidade de defesa do território e pela conquista de 

colonização, a escolha dos donatários fazia-se entre homens, com capacidade 

administrativa, e autoridade para que no exercício da sua governança garantissem o 

êxito do empreendimento colonial.  

A Capitania do Brasil não foi um feudo. Sequer instituto semi-feudal. Instituiu-

se, como ente inserido na modernidade capitalista76. 

                                                             
75 FERREIRA, Valdemar, Op. Cit.,pag.100. 
76 DIAS, Manuel Nunes. Ideia de Capitania do Brasil.In: Memória  Del III Congresso Venezuelano de 
Historia , Caracas: Academia Nacional História, Tomo II, 1979. p. 365. 
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No regime de trabalho da Capitania não há vestígio da servidão, instituição 

tão característica do regime feudal. O peão ou colono,era livre na Capitania, onde o 

problema da Mao de obra resolvia-se pela escravidão do índio e do negro.  

A Capitania não teve uma economia de subsistência como a do feudo. Ao 

contrario, podiam se abastecer de produtos exportados da metrópole e importados 

pela colônia, assegurada que estava a livre entrada dos mesmos nas cartas de forais.  

A Capitania, perante a doutrina do Direito Público , tinha a categoria de 

concessão do Estado. Representava a exploração de uma soma de serviços 

concedidas a particulares sob a inspeção do Estado. Delegação administrativa d 

aterra e não do domínio dela.  

A doação implicava numa delegação de poderes, através da concessão do 

serviço publico.  

Em contraprestação dos encargos que lhes eram atribuídos, os donatários 

recebiam algumas regalias.  

Mas, se a coroa fazia concessão do exercício do poder, não havia, entretanto, 

divisão da autoridade do Estado que se concentrava na pessoa do monarca, o único, 

incontrastável e soberano poder.  

A centralização do poder régio é um fenômeno que caracteriza a 

modernidade.  

Antes da centralização do poder real não houve Estado Moderno E, antes do 

Estado Moderno, não houve economia nacional. No instante em que se instituiu a 

economia, como nacional, começou a surgir o capitalismo como sistema gerador e 

assovelador da economia colonial nos espaços tropicais. E, de modo singular, - 

através da Capitania – no Atlântico brasileiro. 

Sistema de poder, que se estruturou na medida em que se consorciou o poder 

político como o poder econômico, em que este, então, foi avassalado por aquele que 

mais convinha ao centralismo do trono.  
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O Estado Moderno, desejando salvaguardar a sua obra, bem assim manter o 

seu prestigio, aliou-se à burguesia comercial e marítima. E, deste consorcio 

estruturou-se um sistema de exploração colonial.  

Cada Capitania teve desempenho diferente no processo da colonização. È 

que diferentes eram os governadores. Diversos eram os espaços doados.Em vista 

disso os resultados foram outros. Mas todos dentro das características próprias e 

sempre vinculadas ao poder central – o rei doador.  

Nobres, peões e índios formavam as três ordens sociais nomeadas nas cartas 

de doação. Distinguiam-se nelas não europeus e naturais; mas, sim, cristãos e 

gentios, uma vez que se preocupava converter e incorporar o nativo a agremiação dos 

colonos. Havia índios que voluntariamente serviam os colonos nos trabalhos do 

campo e dos engenhos e ainda ajudavam na defesa da colônia. Por outro lado, existia 

a escravidão de índios em maior ou menor número, em decorrência da necessidade 

econômica de mão de obra no campo. 

A colonização iniciada com o regime da Capitania teve caráter iminentemente 

agrícola. O objetivo de defesa, pela conquista e colonização, impunha a necessidade 

do estabelecimento de núcleos rurais, imprescindíveis a alimentação dos povoadores.  

A Capitania resultou de uma colonização moderna dentro do sistema 

econômico capitalístico, onde o rei era expressão natural do próprio sistema. O Brasil 

apresentava-se, na realidade da conjuntura da época, com especial significação nos 

esquemas de segurança colonial. 

D João III foi motivado a conquistar efetivamente colonizar o Brasil em função 

de razões políticas do seu mercantilismo e consoante as condições do trono. Os 

objetivos foram definidos. A estratégia escolhida e claramente fixada.  

Não importava a Coroa fortalecer a empresa privada mas, sim, através de um 

ato de soberania ao trono, justificar por motivos de ordem econômica, uma política 

inspirada na segurança do Estado e na salvaguarda do Império.  

Afinal, na instituição da Capitania do Brasil encontra-se o primeiro arranco do 

sistema Colonial dos Avis, que buscou na salvaguarda política do patrimônio 
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ultramarino no Atlântico brasileiro, assente no estabelecimento e na animação do giro 

do mercantilismo colonizador português. 

Nesse contexto é importante descrever a organização administrativa e 

judiciária no constitucionalismo brasileiro, descrevendo, preliminarmente as primeiras 

tentativas de Administração Regia Geral. 

Com a expedição de Martim Afonso de Souza inicia-se a colonização e 

administração sistemática do Brasil. 

Em 20 de novembro de 1530, expediu-se D. João três cartas-de-poderes em 

favor de Martim Afonso. Na primeira, nomeou-o Capitão da Armada que enviou à terra 

do Brasil e assim de todas as terras que ele dito Martin Afonso na dita terra achar 

descobrir, com ampla jurisdição, conforme as ordenações de morte natural inclusive, 

sem apelação, exceto para fidalgos que, delinquindo, deveriam ser recebidos ao reino, 

com os autos do processo. 

As duas cartas apresentam, em conjunto, um regimento de governação. Uma 

constitui a carta-de-poderes para o capitão-mor da armada que envia à terra do Brasil 

e assim das terras que ele na dita terra e descobrir dispondo sobre as coisas de justiça 

e governança da terra, e, mais oficiais da justiça, podendo criar os ofícios (cargos) 

necessários. 

A última conferia poderes de conceder sesmarias, isto é, terras para a 

colonização, sem caráter hereditário.  

Estes documentos pertencem, estritamente, à História Administrativa do 

Brasil, que começava. 

A ação colonizadora e administrativa do Capitão-mor e das terras do Brasil foi 

minuciosamente narrada por seu irmão, Pero Lopes de Sousa, no Diário da 

Navegação, abrangendo o período que vai de 1530 a 1532. 

Anotou Pero Lopes em seu Diário de Navegação que: 

O capitão irmão determinou de povoar e deu a todos os homens terras para 

fazerem fazendas; e fez uma vila na ilha de São Vicente e outra nove léguas 
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dentro do sertão, à borda de um rio que se chama Piratininga; e repartiu a 

gente nestas duas vilas e fez nela oficiais, tudo provendo para cada um 

tivesse todos os outros bens da vida segura e conversível. 

Martim Afonso, procurando realizar os objetivos da sua investidura, fundou os 

dois primeiros municípios brasileiros – São Vicente e Piratininga – segundo a norma 

prescrita nas Ordenações Manuelinas, transplantando para o Brasil a urbs (a cidade) 

de tipo metropolitano e ainda sua estrutura político-administrativa (a civitas). 

O município, e sua organização no Brasil remonta os primeiros anos de nossa 

história. No entanto, cumpre-nos destacar duas fases da organização municipal: a) a 

fundação das vilas e sua estrutura política-jurídica; b) a fundação dos municípios. 

As primeiras vilas foram criadas pelos Capitães-mores que dispunham de 

poderes para tanto. Lembra-nos Machado Paupério: 

As vilas fundadas pelos Capitães-mores tinham por sede um Conselho, com 

o seu Senado da Câmara, de dois vereadores, dois juízes ordinários e dois 

funcionários, entre os quais o almotacé, que era ao mesmo tempo incumbido 

do asseio e iluminação das ruas, do preço dos gêneros e da aferição dos 

pesos e medidas77. 

Como nos ensina a História, foram as antigas feitorias que deram origem aos 

núcleos de povoados, das vilas e dos municípios, quase sempre. Lembra-nos 

Machado Paupério que o pelourinho e a igreja marcavam o advento da vila, do mesmo 

modo que, mais tarde, as sedes episcopais passaram a marcar o advento das 

cidades78. Sabe-se que as duas primeiras vilas do Brasil foram São Vicente e de 

Piratininga, criadas por Martim Afonso de Sousa, que segundo seu irmão, Pero Lopes 

de Sousa:  

[...] repartiu gente nestas duas vilas e fez nelas oficiais; e pôs tudo em boa 

obra de justiça, de que a gente toda tomou muita consolação, com verem 

                                                             
77 PAUPÉRIO MACHADO, A. O município e seu Regime Jurídico. Rio de Janeiro: Distribuidora Record 
Editora, 1959. p. 23. 
78 Idem.,p.24. 
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povoar vilas e de ter leis e sacrifícios, e celebrar matrimônios, e viverem em 

comunicação das artes; e ser cada um senhor do seu; e vestir as injúrias 

particulares, e ter todos outros bens da vida segura e conversável79. 

O município representa a organização comunitária básica de um Estado. É a 

primeira e mais simples estrutura política de um país. Nos estados modernos, é uma 

imposição da descentralização administrativa, iniciando-se a organização política do 

povo. Os interesses da população mais diretos acham-se vinculados ao Munípio. 

Nos termos da reflexão de Temistocles Brandão Cavalcanti80,  

Surgiu o Município , no Brasil, com expressão indefinida juridicamente, 

obedecendo às velhas formas coloniais, transportadas de Portugal, dentro 

das possibilidades do país inexplorado e despovoado, mas dentro do sistema 

das velhas ordenações. 

Os primeiros municípios do Brasil foram criados sob a égide das Ordenações 

Manoelinas. Mais tarde, foi o Código Filipino que, calcado nas Ordenações anteriores, 

regeu até o Império a organização dos municípios, como o fazia em Portugal. Mas 

qual era a organização municipal do Brasil? Explicando essa situação o mesmo autor 

leciona que,  

As Câmaras Municipais, no Brasil, compreendiam: um presidente, três 

vereadores, um procurador, dois almotacés e um escrivão, naquelas 

municipalidades que tinham juiz de fora, sendo este o presidente. Nas demais 

serviam os juízes ordinários em número de dois, eleitos pela Câmara. 

Algumas, além do síndico, tinham um procurador e um tesoureiro81. 

                                                             
79 Apud. BANDECHI, Brasil. O Município do Brasil e sua função política, São Paulo: Editora Revista de 
História, 1972. p.23. 
80  CAVALCANTI, Temístocles Brandão. Tratado de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Editora  
Livraria Freitas Bastos. Vol. I, 1948.p.157. 
81 Idem, p.158. 
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As nossas Câmaras eram uma versão dos Conselhos de Portugal, mas se 

fundavam tendo como base as propriedades rurais e não as cidades, como ocorria 

em Portugal. 

Embora criados segundo normas legais Portuguesas, muitos municípios não 

conheciam essas leis; e Brasil Bandechi, tal como lembrara Machado Paupério, relata 

o fato de somente após a reclamação de um almotacel, em 1587, é que a Câmara de 

São Paulo logrou adquirir um exemplar das ordenações Filipinas. 

Essas Câmaras exerciam a sua função aplicando as Ordenações, seguindo 

os usos e costumes e elaborando posturas. 

As Câmaras formam adquirindo pouco a pouco muita importância e 

transformaram-se em poderosas forças políticas. Na Bahia, em São Paulo e, 

principalmente no Rio de Janeiro, assumiram posição de liderança na defesa dos 

interesses do povo. E isso culminaria no episodio do “Fico” como no da Independência 

e, mais tarde, na aprovação do projeto de Constituição que D.Pedro outorgaria ao 

país, em 1824. 

Os membros do Senado da Câmara eram eleitos pelo povo. E isso significava 

o embrião do sistema democrático entre nós. Durante o domínio holandês, os 

Conselhos de Escabinos não tinham autonomia, seus membros eram designados pela 

Companhia: era um retrocesso no campo político.  

Os membros das Câmaras gozavam de privilégios e Brasil Bandechi refere-

se a vários deles não apenas fixados nas Ordenações como decorrentes de Alvaras. 

Era sinal da importância dos vereadores. 

No Brasil, desde que foi fundada a primeira vila, a de São Vicente, em 1531, 

e os primeiros oficiais e vereadores se elegeram , instalou-se a primeira Câmara.  

Câmara não era apenas o lugar onde os oficiais dela se reuniam; e em São 

Paulo, desde que a vila teve a sua casa, nas atas dizia-se:...nesta vila de São Paulo 

nas Casas de Conselho desta vila onde se costuma fazer a vereação se juntava, os 
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vereadores. Câmara era a corporação de representantes do povo em função – 

observou Candido Mendes82.  

Na vida administrativa das vilas e cidades, apresentava particular realce a 

Câmara Municipal – fundamento de pirâmide administrativa que representava a 

população e os interesses da gente qualificada, amalgamando-se em sua ação 

questões sociais, econômicas e políticas.  

O poder real, limitador da autonomia comunal, influiu na composição da 

Câmara, tendo-se a partir de D.Manuel generalizado a nomeação trienal dos juízes 

de fora83 ou de fora à parte, instituídos por D. Afonso IV – carta-de-lei de 1352, 

letrados, de vara branca, que deixam de ser deambulários (itinerantes) e se radicam, 

à custa da Real Fazenda.  

O juís-de-fora simbolizava a intervenção regia na vida camaral 84 . Nas 

atribuições camerais confundiam-se funções administrativas (expedir posturas 

municipais) e judiciárias85. 

As eleições86, presididas por oficiais régios, na forma das Ordenações, não 

eram, em geral, agitadas; só podiam votar e ser votados homens qualificados – 

homens bons ou de qualidade, inscritos no Livro da Nobreza, existente na Câmara.  

A eleição procedia-se em dois turnos. De três em três anos , nas Oitavas de 

Natal, sob presidência do corregedor 87  ( depois do ouvidor) ou do magistrado 

                                                             
82 FERREIRA, Waldemar .Historia do Direito Brasileiro. Vol I. Edição Saraiva. São Paulo .1962. pag.193 
83 Ordenaçoes Afonsinas. Vol I. Titulo LXV. Ediçao Saraiva. São Paulo,1957 
84 FERREIRA,Waldemar, op. Cit., pag.188 
85 Ordenação Manuelina, do Livro I, Título 46, parágrafo 7 – Aqui se reproduz o modo por que se 
aprovam as regras positivas de comportamento dos municípios dentro da vida municipal – as Posturas, 
assim chamadas por que eram postas pelos vereadores. Sobre o que seja postura, conferir o artigo 64 
da Lei de 14 de outubro de 1828. Desde as Ordenações Afonsinas pertencia a câmara a administração 
municipal e econômica; e aos vereadores o “carrego de todo o regimento da terra, cuidando ainda de 
tudo que fosse relativo a “prol comunal”. Cf. HERCULANO, Alexandre, Historia de Portugal, Lisboa, 8 
ed, Livraria Aillaud&Bertrand, T VII, pag.303 
86 Ordenações Afonsinas, Vol I, Titulo LXVII, Edição Saraiva, São Paulo, 1957 
87 O Ouvidor era uma autoridade judiciária que substituía o juiz de fora – função de recurso ausente da 
comarca. Existiam dois juízes – o ordinário e o de fora. Deveriam distinguir-se em publico, trazendo 
cada qual insígnia por que se reconhecessem não padecessem  resistência em suas ordens. A insígnia 
era a vara, que não deviam abandonar quando pela vila andassem, sob pena de pagarem multa de 
quinhentos reis por cada vez que sem ela o fossem achados. Era vermelha a vara do juiz ordinário e 
branca a vara do juiz de fora. O corregedor era cargo de alta representação nas Comarcas, como nas 
Comarcas, como nos ensina o erudito Candido Mendes de Almeida equiparando-os aos Pretores 
Romanos. 
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competente, reuniam-se os homens bons para escolher secretamente os eleitores que 

designavam os ofícios e triênio seguinte. 

Divididos em três turmas de dois eleitores juramentados, cada um se 

organizava, separadamente, listas de vereadores, de juízes e oficiais, entregues aos 

presidentes. A pauta dos eleitores era organizada com os mais votados – não podendo 

figurar parentes entre si – e preparavam-se os pelouros88, três para cada função, que 

eram guardados num saco e tirados nas eleições janeierinhas, para escolha das 

autoridades que deveriam servir cada ano.  

As Câmaras nomeavam os juízes almotacés 89  e vintenários (para as 

freguesias) escrivão e outros funcionários seus. 

Vereadores – palavra de origem muito discutida – significa aquele que vereia; 

membro da Câmara Municipal; camarista – encarregado de verificar , isto é, vigiar 

sobre a policia da terra, reger e cuidar do bem publico. 

A Câmara da cidade de Salvador da Bahia de Todos os Santos organizou-se 

com a denominação de Mesa de Vereação, que conservou ate 1646, quando recebeu 

o predicamento de Senado de Câmara.  

Galardoou-se a Câmara de Lisboa o título de Senado, titulo esse de muita 

honra e alta dignidade, concessível somente por munificência do soberano. Senado 

da Câmara se titularam as Câmaras das cidades de São Sebastião do Rio de Janeiro, 

Salvador da Bahia de Todos os Santos, São Luís do Maranhão e São Paulo.  

O choque de interesses entre a Colônia e a Metrópole estava certamente 

consubstanciado entre a Câmara que representava o povo e o governador de 

nomeação da Metrópole, delegado direto do Rei,  

As Câmaras determinavam que os governadores comparecessem, 

pessoalmente, perante eles para tratar dos negócios públicos, chegando mesmo a 

                                                             
88 Os pelouros eram bolas de cera para depositar a cédula, que serviam de base a pauta (lista de 
apuração), ficavam guardadas em um saco, em compartimentos separados para cada oficio eletivo. 
89 A Capitania dividia-se em comarcas, estas em termos, sediados nas vilsa e cidades ( só havia, então, 
duas cidades reais – Salvador e Rio de Janeiro)  e subdivididos em freguesias e esta para fins militares 
dividia-se em bairros . O juiz vintenário era o que tinha uma limitada e pequena jurisdição em certas 
causas, que os Imperadores lhes concediam ate a quantia de seis cruzados. O juiz almotacé cuidava 
do abastecimento, das coimas, higiene publica e direito de vizinhança. 
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suspender uns e nomear outros, provisoriamente, enquanto a Metrópole 

providenciasse a respeito.   

Estes choques começaram, portanto, no momento em que a Coroa tinha por 

objetivo fortalecer os governadores e enfraquecer as Câmaras. 

Durante mais de dois séculos, as Câmaras, apoiadas pela Coroa, adquiriram 

uma força expressiva e não podiam deixar de ser considerado o único corpo 

intermediário entre o Rei e o povo.  

A empresa colonizadora, do Portugal de Avis, da qual as capitanias foram a 

primeira expressão de grande envergadura, tinha nítido caráter capitalista. 

Situa-se no contexto do capitalismo comercial, da monarquia centralizada, das 

trocas econômicas à distância na busca imediata do lucro, na circulação do capital 

mercantilista90. 

D. João III, o rei colonizador 91, instituiu no Brasil o sistema tradicional da 

colonização já aplicado nas linhas atlânticas, com bons resultados na Madeira. 

A divisão do Brasil em capitanias, e vento colonizador de caráter moderno, 

um dos elos do processo de desenvolvimento capitalista, politicamente superintendido 

pela Coroa, visava o alargamento das trocas mercantis. 

Através do povoamento permanente definia-se o objetivo da incorporação 

efetiva da terra descoberta ao patrimônio da Coroa. 

O sentido da colonização revelara-se no povoamento como obra auxiliar da 

conquista e que com intento da propagação da fé católica caracterizavam o regime 

político da capitania92. 

Com pregação e armas fixava-se a conquista; com casamentos o povoamento 

florescia, assegurando a estabilidade da exploração comercial. 

                                                             
90  DIAS, Manoel Nunes. O Sistema das Capitanias do Brasil, Coimbra: Separata do Boletim da 
Biblioteca da Universidade de Coimbra, Vol. XXXIV, 3ª. parte,1980. P. 14, 15. 
91 D. João III (1522-1557) foi um notável monarca. Esse Rei, que algumas cognomiam “o colonizador”, 
contava conforme Damião de Gois com cerca de 300  
92 NUNES DIAS, Manuel – Idem, pág. 
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A obra política e comercial da colonização tinha como ponto de apoio a 

distribuição das terras. Aí fixavam-se o centro da empresa, calcada sobre a 

agricultura, capaz de condensar populações e criar as cobiçadas riquezas de 

exportação. 

A monarquia centralizava, nessa tarefa de povoar o território imenso, 

encontrou, nas arcas de sua tradição, um modelo legislado: as sesmarias. 

Ruy Cirne Lima 93  afirma que a história territorial do Brasil, começa em 

Portugal. 

[..] é no pequeno reino peninsular que vamos encontrar as origens remotas 

do nosso regime de terras. A ocupação do nosso solo pelos capitães 

descobridores, em nome da Coroa Portuguesa, transportou, inteira, como 

num grande voo de águias, a propriedade de todo o vosso imensurável 

território para além-mar para o alto senhorio, do rei e para a jurisdição da 

ordem de Cristo. 

Destaque-se nas normas jurídicas que orientaram a distribuição do solo aos 

colonos, a velha tal consolidatória de D. Fernando I  ( 1375) Lei de Transição entre a 

burguesia rural e aristocracia agrária, não aplicada no tempo, mas incorporados seus 

princípios nas Ordenações Afonsinas, Manuelinas e Filipinas. 

A feição mais importante do instituto – a reversão da terra não cultivada à 

Coroa – conservou-se graças à Revolução de Avis, com o perfil de predomínio da 

coisa pública – dos fins e objetivos públicos sobre a ordem particular.  

As feitorias foram instaladas, quer pelos concessionários do comercio do pau-

brasil, quer pelo próprio Governo português como postos de resgates, em sua maioria 

de caráter temporário, onde se concentravam, sob o abrigo de fortificações primitivas, 

os artigos da terra que as naus vinham buscar.  

Igaraçu, Itamaracá, Bahia, Porto Seguro e Cabo Frio foram feitorias que 

desapareceram, ora esmagadas pelo gentio, ora conquistadas pelos franceses. Mas 

                                                             
93 LIMA, Ruy Cirne. Pequena história territorial do Brasil, Sesmarias e Terras Devolutas, 2ª. ed. Porto 
Alegre: Sulina, 1954. p.12. 
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o próprio comércio do pau-brasil é uma demonstração de sua existência e s noticias 

que se tem refrentes à década anterior a 1530 destacam a preocupação do governo 

português em defendê-las.  

Nessa época o Rei de Portugal viu-se diante do seguinte dilema: ou ocupar 

efetivamente a tarde de Santa Cruz, povoando-a através da colonização permanente, 

ou correr o risco de perdê-la. 

Aos capitães-mores eram atribuídas prerrogativas fiscais consideráveis, além 

de toda jurisdição civil e criminal, podendo nomear ouvidor, meirinho, escrivão e mais 

oficiais, como no Reino, Tantos e tão vaiados direitos tocavam aos Capitães, que J.L. 

de Almeida Prado sublinha: No acertado entender de modernos historiadores, dava 

el-rei a terra para o donatário administrá-la como província ao invés de propriedade  

privada94 , resguardados os direitos políticos dos colonos, embora os povoadores 

fossem divididos em três classes: fidalgos, peões e gentio.  

Os nobres desfrutavam os privilégios consignados na carta, mantendo-se as 

distinções sociais nos mesmos termos em que eram conhecidas da metrópole. As 

expedições povoadoras eram compostas dos colonos que nela se alistavam e também 

dos degredados e dos criminosos homiziados.  

Paulo Meréa95 afirma que:  

Para uma justa apreciação da gravidade desta política convém por outro lado, 

ter presente que a legislação do tempo considerava como crimes e punia 

rigorosamente muitos actos que hoje não caem sob ação da lei penal. Ao lado 

dos degredados figuravam os homiziados, visto que D João III concedeu 

cartas aos donatários em virtude das quais as respectivas capitanias eram 

consideradas couto para os criminosos, ainda que já condenados, que nelas 

quisessem ir morar exeptuados apenas os crimes de heresia, traição, moeda 

falsa e sodomia.  

                                                             
94 JFALMEIDA PRADO. “ O Regime das Capitanias”, In “A Época colonial”, da coleção “Historia Geral 
da Civilização Brasileira”, dirigida por Sergio Buarque de Holanda, Ed. Difus. Européia do Livro, Vol 1, 
Tomo I, SP, pag. 99 
95 MERÉA, M Paulo. A solução tradicional da colonização do Brasil, In: DIAS, Carlos Malheiros. Historia 
da Colonização Portuguesa. Vol III, pags 177/178 e seguintes. 
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A missão essencial dos povoadores no tocante aos indígenas era a de trazê-

los a fé cristã. 

Nas doações e forais das capitanias a política de assimilação não esta 

diretamente enunciada, mas nem por isso era menos manifesta; a cada passo faz-se 

distinção – não entre europeus e naturais, mas sim entre cristãos e gentios, mostram 

assim que em princípios o índio convertido e incorporado no grêmio dos colonos fica 

assimilado a estes. 

Na história das várias doutrinas, encontramos exemplos de população 

europeia e nativa vivendo em boas relações e convívio; indígenas que 

voluntariamente se prestavam a servir aos colonos nos trabalhos de campo e dos 

engenhos e a ajudar na defesa da colônia.  

Por outro lado, a escravidão dos índios em maior ou menor número tornavam-

se, dadas as condições da colônia, uma triste realidade e a pressão dessa 

necessidade econômica determinava fatalmente muitos atos de violência.  

Faz-se a distinção entre cristãos e gênios e não entre europeus e indígenas. 

Isso mostra que, em princípio, os convertidos ao cristianismo ficavam assimilados ao 

português. Por outro lado, as uniões matrimoniais entre brancos e índias agiram como 

fator de aproximação. Mas nem sempre foram amistosas as relações entre os 

colonizadores e o íncola, cujas resistências, agravadas pela escravidão, construíram 

pesados entraves a ação dos capitães-mores.  

A colonização iniciada com o regime das capitanias teve caráter 

eminentemente agrícola. A defesa e efetiva posse da terra pela sua ocupação e 

povoamento, impunha o estabelecimento de núcleos rurais, indispensáveis a 

alimentação dos povoadores. A cultura do solo e a extração do pau-brasil serviram 

como atividades econômicas para substituir a extração dos metais preciosos.As frotas 

colonizadoras traziam além de marinheiros, soldados, artesãos, colonos, utensílios 

agrícolas, sementes e cabeças de gado. 
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A Capitania não teve uma economia tão fechada, como a do feudo. O grande 

domínio feudal bastava-se a si mesmo, economicamente, vivendo quase de 

tudo alheio ao intercâmbio com o exterior96. 

As Capitanias, ao contrário, podiam abastecer-se de produtos exportados da 

metrópole. Os forais asseguravam a livre entrada de mantimentos, armas, artilharia, 

pólvoras e tudo que fosse necessário a munições de guerra. 

No regime de trabalho da Capitania não há vestígio da servidão, instituição 

tão característica do regime feudal. O peão, ou colono era livre na capitania, onde o 

problema da Mao de obra foi resolvido pela escravidão do negro ou do índio. Não 

houve feudalismo no regime das Capitanias do Brasil97. 

Queiróz Lima contestando expressamente Varnhagen, João Francisco 

Lisboa, Oliveira Martins, Martins Junior, Silvio Romero, Capistrano de Abreu, Oliveira 

Lima, Carlos Malheiros Dias, João Ribeiro, que tem procurado ver no sistema de 

Capitanias do Brasil a ressurreição do regime feudal da Idade Media, afirma que entre 

as duas instituições, por mais longe esteja uma da outra, há certos traços de analogia. 

Para ele as Capitanias, como as senhorias feudais, representavam dignidades 

individuais, intransferíveis e transmissíveis por herança ao filho varão mais velho, e, 

na falta deste, ao herdeiro imediato, segundo a ordem estabelecida na carta de 

doação; O regime de Capitanias, da mesma forma que o regime feudal, importava o 

reconhecimento de uma hierarquia de senhorios territoriais, que tinha o Rei no cimo e 

nos degraus inferiores o donatário e o sesmeiro ou colono; Os Capitães-donatários 

gozavam de verdadeiras atribuições de governo, inclusive o poder de lançar e cobrar 

contribuições e o exercer amplas funções judiciais, no cível e no crime; Gozavam, 

                                                             
96 SILVA, Raul Andrade e. O Regime feudal e as Capitanias Hereditárias – Separada dos Anais do III 
Congresso Sul – Rio-grandense de Historia e Geografia , Porto Alegre, 1940. 
97 LIMA,Queiróz. “Capitanias Hereditárias” na Revista de Estudos Jurídicos, n2, RJ, agosto de 1930, 
pags115/117. Simonsen, Roberto C. Historia Econômica do Brasil – 1500/1820, 3 edição, Cia Editora 
Nacional, SP, 1957, pags 80,81,82 e 83 e segs. VIANA, Helio. Historia do Brasil, Vol I, 3 ed., Edições 
Melhoramentos , 1965, pags. 63,64 e65. FAORO, Raimundo. Os Donos do poder. Editora Vol I, Globo, 
3 ed. Porto Alegre, 1976, pags 99/133. NUNES DIAS, Manuel. O Sistema das Capitanias do Brasil. 
Separata do Boletim da Biblioteca da Universidade de Coimbra Vol XXXIV, 3 parte, 
Coimbra,1980;BLOCH, March. A sociedade feudal. Lisboa, Ediçoes 70, 1970;FOURQUIN, Guy. 
Senhorio e feudalismo na Idade Media , Lisboa, Edições 70, 1978. 
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finalmente, tais como os senhores medievais, do privilegio de fincarem suas terras 

fora do alcance das justiças da Coroa. 

Isto foi pouco depois revogado, quando da criação do governo-geral e esses 

pontos de semelhança – são, entretanto, mais aparentes do que reais. Não se pode 

ressuscitar artificialmente uma instituição morta. Passada a Idade Media, passadas 

as condições que a criaram, impraticável seria restaura-la  artificialmente. 

No tocante a tese do feudalismo na tipificação da estrutura colonial brasileira, 

entendemos que o feudalismo é uma instituição impossível, de conceber-se fora do 

tempo e do meio social em que se elaborou. Nas sociedades feudais, o domínio da 

terra, nos seus diversos graus, e que determinavam a situação econômica e a 

hierarquia social das pessoas. A terra, nas mãos dos privilegiados que a 

monopolizavam, era não somente uma fonte de riqueza, mas um instrumento de 

dominação.  

Queiróz Lima98, examinando outras características do sistema feudal, mostra 

como se não repetiram no Brasil, concluindo:  

O nosso regime de Capitanias não se emaranhava na complexidade dessa 

rede de dependências sociais e econômicas. Em primeiro lugar, a 

propriedade da terra não se apresentava em camadas sobrepostas: o 

donatário não guardava a propriedade nua das terras dadas em sesmaria, e, 

consequentemente, a propriedade dos sesmeiros era livre plena, sujeito 

apenas ao pagamento do dizimo das colheitas ao Erário régio. Por outro lado, 

o titulo de propriedade da terra não criava nenhum laço de dependência entre 

as pessoas. É certo que os colonos ficavam obrigados a prestar auxilio e 

assistência aos donatários em caso de guerra co o gentio, mas essa 

                                                             
98 LIMA,Queiróz. “Capitanias Hereditárias” na Revista de Estudos Jurídicos, n2, RJ, agosto de 1930, 
pags115/117. Simonsen, Roberto C. Historia Econômica do Brasil – 1500/1820, 3 edição, Cia Editora 
Nacional, SP, 1957, pags 80,81,82 e 83 e segs. VIANA, Helio. Historia do Brasil, Vol I, 3 ed., Edições 
Melhoramentos , 1965, pags. 63,64 e65. FAORO, Raimundo. Os Donos do poder. Editora Vol I, Globo, 
3 ed. Porto Alegre, 1976, pags 99/133. NUNES DIAS, Manuel. O Sistema das Capitanias do Brasil. 
Separata do Boletim da Biblioteca da Universidade de Coimbra Vol XXXIV, 3 parte, 
Coimbra,1980;BLOCH, March. A sociedade feudal. Lisboa, Ediçoes 70, 1970;FOURQUIN, Guy. 
Senhorio e feudalismo na Idade Media , Lisboa, Edições 70, 1978. 
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obrigação decorria não da condição de sesmeiros de terras das Capitanias, 

mas da qualidade de súditos de El-Rei de Portugal. 

Não há nada aqui que seja restauração do extinto feudalismo. Manuel Nunes 

Dias99 afirma: 

A Capitania do Brasil não foi um feudo, como alguns entendem. Sequer semi-

feudal. Sua natureza revelava-se como instituição moderna inserida no 

contexto do mercantilismo. Inventiva monárquica e centralizadora. Dir-se-ia 

tratar-se de engenho imaginativo do capitalismo régio português sobejamente 

refletido em virtude das circunstancias da expansão colonial.  

Roberto C. Simonsen manifestou-se contra o feudalismo das donatárias, 

mostrando não serem medievais e sim, capitalistas, suas características 

econômicas100. 

A Capitania seria um estabelecimento militar e econômico, voltado para a 

defesa externa e para o desenvolvimento de atividades capazes de estimular o 

comercio português. 

Acredita-se hoje que na concepção da ocupação sistemática do Brasil, o 

governo português teria tido a colaboração do conselheiro Diogo de Gouveia101 cuja 

cultura permitiu a elaboração do plano de colonização. 

A expedição de Martim Afonso de Souza, que partiu de Lisboa em dezembro 

de 1530, tinha três missões como objetivo: defesa costeira contra o mercantilismo 

salteador estrangeiro, determinação dos limites exatos da nova colônia e 

                                                             
99 NUNES DIAS,Manuel. Ideia de Capitania no Brasil. Academia Nacional de La Historia, Caracas, 
1979.In: Memória Del III Congresso Venezuelano de Historia, Tomo II,1977, pag.365 
100 SIMONSEN,C Roberto. Historia Econômica do Brasil – (1500/1820), Cia Editora Nacional, 3 edição, 
1957, pags 80,81,82 e 83 
101 D. Diogo de Gouveia era ilustrador português que morava em Paris, onde dirigia o Colégio de Santa 
Bárbara, do qual saíram para o mundo literários não poucos alunos que lhe deram glória. Gouveia, que 
desde 1519 prestava, na França, nos negócios das tomadias, valiosos serviços, empenhou-se com El-
Rei para que levasse avante os intentos primeiramente expostos por Cristóvão Jacques, que se 
propunha a ser donatário do Brasil, levando para ali um milhar de colonos. C.f. Seguro, Porto – História 
Geral do Brasil. 
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superintendência de uma colonização ininterrupta de norte a sul, em toda a extensão 

litorânea.  

O Brasil foi dividido em quinze Capitanias. Cada Capitania teria a área de 

cinquenta léguas de costa, separada das confinantes por uma linha reta no sentido 

dos paralelos e estendendo-se para oeste, ate o Meridiano de Tordesilhas.  

Na distribuição dos lotes, a realeza procurou dividir as capitanias em 

extensões territoriais iguais. 

As irregularidades topográficas da costa e a inexistência de uma cartografia 

da terra fizeram com que os quinhões divergissem em suas áreas. Homens em melhor 

situação financeira e de maior prestígio junto ao trono, como Martin Afonso de Souza 

e Pero Lopes de Souza, seu irmão, receberam lotes de menor extensão102.  

O sistema político que encontramos nas capitanias personalizavam a atuação 

da centralização monárquica. A Capitania era inalienável e invisível, doada pelo 

incontrastável poder da Coroa. 

Sobre as capitanias avultava o pretorado do soberano pronto, ao menor sinal 

de desvio, a anular, com uma penada, o contrato escrito e a palavra empenhada, 

afirma Faoro103. 

Poder régio de um lado, esforços privados coletivos do outro compunham 

junto um sistema político-administrativo de nítida feição colonizadora. A conjuntura 

justificou e fundamentou a defesa do território pela conquista e colonização. 

Este evento estruturou-se na escolha de donatários, homens de confiança do 

trono, com capacidade administrativa e autoridade para, no exercício da sua 

governança garantir o êxito do capitalismo monárquico português. 

Das quinza capitanias, apenas duas haviam-se firmado: a de Pernambuco e 

a de São Vicente. Por diversos fatores o sistema de capitanias falhou, não deixando 

                                                             
102 MERÊA, Paulo. A solução tradicional da colonização do Brasil. Vol. III, pág. 171, in: loc. cit. 
103 FAORO, Raimundo. Os donos do poder. 3ª. ed. Porto Alegre: Globo, 1976 
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de ser, entretanto, como afirma Nunes Dias, um marco da ação civilizadora do 

capitalismo régio português . Dir-se-ia  do seu mercantilismo colonizador. 

A coroa após quatorze anos de experiência, embora muitas feitorias fossem 

fundadas e já houvesse um razoável conhecimento do litoral brasileiro, resolveu 

modificar o sistema de administração da colônia. Resgatou algumas capitanias e 

reapossou-se de outras. E decidiu instituir em novo sistema de colonização: o dos 

Governadores Gerais. 

A história de Brasil refere-nos que, em sua fase colonial, o país teve de ser 

dividido em dois blocos políticos autônomos: O Estado do Brasil e o Estado do 

Maranhão. Por Estado do Brasil se compreendia a faixa do Ceará para baixo. Por 

Estado do Maranhão se compreendeu a parte do território que ia do Maranhão para 

cima. O Estado do Maranhão foi criado pela Carta Régia de 13 de junho de 1621 e 

substituiu como unidade político-administrativa autônoma até 1774, abrangendo as 

capitanias do Ceará, Maranhão e Pará104.  

Segundo Martins Junior, a criação do Estado do Maranhão obedeceu aos 

mesmos moldes do Governo da Bahia. Começou por ter sua capital como São Luis 

mas, com o declínio desta, passou a tê-la em Belém. O Maranhão fora ocupado pelos 

franceses, que ali se demoraram por um longo tempo. Vencidos em 1614/1615 pelos 

portugueses, entendeu o Monarca Habsburgo ser conveniente dividir a Colônia em 

duas partes, para facilitar sua colonização. “A maior facilidade das comunicações 

marítimas diretas de chamada costa Leste-Oeste com a Europa, e não com a Bahia, 

sede do governo-geral do Maranhão, separado daquele” – escreveu Helio Viana105.  

Esse novo estado chegou a citar seis capitanias em sua área: Tapuitapera, 

Caetê, Caemtá, Cabo do Norte, Marajó e Xingu. Em meados do Sec. XVIII, o Marquês 

de Pombal liquidou as donatarias do Brasil, adquirindo ou confiscando as onze 

capitanias hereditárias ainda assistentes no país: Marajó, Tapuitapera, Caeté, 

Itamaracá, Itaperica, Paraguaçu, Ihéus, Porto Seguro, Campos de Goitacazes e N. S. 

Itanhaém. 

                                                             
104 MARTINS JUNIOR, Isidoro. Op. Cit., p.183. 
105 VIANA, Hélio. Op. Cit., pág. 180. 
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Em 1609, fora criado o Tribunal de Relações da Bahia. Em virtude de 

problemas surgido com eclesiásticos, foi extinto em 1626. No entanto, a necessidade 

abrigou o monarca português a estruturá-lo em 1652, coma presença de oito 

desembargadores. Em 1751 foi criado um segundo tribunal de 2ª. instância: A relação 

do Rio de Janeiro. O Brasil passava a ter três divisões judiciárias: uma no Sul, com 

sede no Rio: outra a Leste, com sede na Bahia; outra no Nordeste (Maranhão), esta 

confiada a um Ouvidor Mor, diretamente subordinada a Lisboa. 

O cativeiro do indígena sofreu várias pequenas interrupção, até ser proibido 

em 1680. O dos negros só terminariam e 1888. 

Com a vinda da Família Real ao Brasil, em 1808, verificavam-se que as 

Capitanias da Coroa (então meras divisões territoriais e administrativas, se dividiam 

em 9 Capitanias-Gerais (Grão-Pará, Maranhão, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, 

Goiás, Mato Grosso, Rio De Janeiro E São Paulo) e 8 Capitanias Subalternas (São 

José Do Rio Negro, Piauí, Ceará, Rio Grande Do Norte, Paraíba, Espirito Santo, Santa 

Catarina E Rio Grande De São Pedro). Após 1815, foram criadas as Capitanias de 

Alagoas e Sergipe. Com pequenas alterações de nomenclatura, foram essas 

Capitanias que transformadas em Províncias, no Brasil Imperial e Republicano. 

O sistema das Capitanias, apesar de suas falhas, contribuiu de maneira 

significativa para o processo de colonização e efetiva posse da colônia portuguesa. 

Os contratos de doações no direito público colonial do brasil devem ser 

destacados, visto que o ato jurídico que instituiu a capitania chamava-se doação. As 

cartas de doações e os forais das capitanias são as fontes para a abordagem e 

conhecimento do regime jurídico do Brasil no período anterior ao estabelecimento do 

governo geral. 

A doação era um diploma legal. Suas normas geravam direitos e obrigações. 

Pela carta de doação, a realeza fazia mercê da capitania de um quinhão do território, 

abrangendo na cedência importantes, a Coroa dava à capitania um foral, no qual 

constavam os direitos, foros, tributos e coisas devidos ao capitão donatário e ao rei. 

Doações de bens da monarquia centralizada e direitos reais, por um lado. Por 

outro, as cartas de foral. Portanto, dois diplomas. Duas instituições do sistema político-
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administrativo que se encontram nítidas, no capitalismo regido inserido na 

modernidade. Cartas de doação e cartas de foral. Duas peças do sistema Colonial.  

O foral supunha, assim, a prévia existência da doação. Esta era a principal. 

Aquele o assessório. Ambos diplomas concedidos pelos favores da Coroa – doação 

e foral – compunham o Estatuto da Capitania. 

Não há necessidade de se recolocar 106  as ideias sobre a origem das 

capitanias e o que significaram para Portugal, em termos de defesa, de expansão e 

de vantagens. 

É no entanto muito sugestão a reflexão sobre os termos das Cartas de Doação 

e Forais das Capitanias, com as quais D. João III, de maneira altamente inspirada, se 

propôs iniciar a gigantesca obra de defesa da nova colônia e sua exploração.  

Essas Cartas, que entregavam a Terra de Santa Cruz à respeitáveis cidadãos 

portugueses como propriedade plena, embora inalienável, constituem-se num 

estatuto novo, integral, próprio para cada unidade territorial e política. Em seu trabalho 

sobre as capitanias, Manuel Nunes Dias afirma que: ... a Coroa não delega a 

soberania; apenas o governo, de forma a podê-lo retornar a qualquer instante. 107  

No entanto, feita quase a esmo a doação das capitanias, como lembra Rodolfo 

Garcia, transferiu o monarca também quase todos os direitos que lhe cabiam, a fim 

de assegurar à ação privada o êxito colonizador que seu pequenino país não podia 

empreender. E o mesmo historiador acrescenta: Por isso, quase podemos dizer, como 

Varnhagen, que Portugal reconhecia a independência do Brasil, antes de colonizá-

lo... 108 

O exame de uma das Cartas de Doação pode comprovar a impressão que 

teve Varnhagem e que também temos, de que as Capitanias eram autonomias 

político-administrativas, cujos donatários possuíam poderes quase ilimitados, 

reservando-se ao Rei apenas o dizimo das colheitas e do pescado, o monopólio do 

                                                             
106 Veja-se o que analisamos no Capitulo I – Segunda Parte desta tese sobre a Instituição da Capitania 
do Brasil. 
107 DIAS, Manuel Nunes. Ideia de Capitanias no Brasil. Separata da Memoria del III Congresso 
Venezolano de Historia. Tomo II, Caracas, 1979, pág. 352. 
108 GARCIA, Rodolfo. Ensaio sobre a História Política e Administrativa do Brasil. Livraria José Olimpio 
Editora. INL, Brasília, 1975, pág. 20.  
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comercio do pau-brasil, das especiarias e das drogas, e o quinto das pedras e dos 

metais preciosos.109 

O objetivo da doação era assinalado pelos nomes de capitania e governança 

e o donatário pelo título de governador ou capitão. 

O regime jurídico das capitanias doadas de juro e herdade divisa elementos 

substanciais do pactum ficuciae dos romanos. 110 

O pactum fiduciae ou datio fiduciae causas não é um contrato, mas uma 

convenção que acompanha a transferência de propriedade, realizada pela mancipatio 

ou pela in jure cessio. É a forma contratual de boa-fé pela qual uma pessoa faz a 

transferência (datio) da propriedade de uma coisa infungível com a cláusula de que a 

coisa (data), objeto da fidúcia, não passa a integrar o patrimônio de quem a recebe, 

mas fica sujeita a determinadas restrições.111 

De acordo com os princípios do antigo direito romano, quando o devedor 

queria garantir a obrigação, transferia a propriedade de um bem para o credor, por 

meio de uma mancipatio ou de uma in jure cessio, acrescentando a mesma um pacto, 

por força do qual o credor se comprometia a devolver o bem oferecido em garantia, 

desde que fosse paga a divida. Esse pacto chamava-se pactum fiduciae. 

Sendo a mancipatio e a in jure cessio processos de aquisição da propriedade 

do jus civile, o credor tornava-se proprietário da coisa entregue como garantia, o que 

trazia para o obrigado muitas desvantagens: a) a posse do bem cabia ao credor e, em 

consequência, o seu uso; b) recebia o credor os frutos; c) o devedor não podia dispor 

da coisa, que fora praticamente alienada; d) se o devedor pagava a dívida, corria o 

risco de se ver prejudicado com uma possível insolvência do credor. 

José Cretella Júnior, dá-nos um estudo completo das instituições do Direito 

Romano, comparando-as com Direito Brasileiro. 

                                                             

109 SIMONSEN, Roberto. História Econômica do Brasil. Companhia Editorial Nacional, São Paulo, 6ª 
ed., 1969, pág. 81. 
110 FERREIRA, Waldemar. O Direito Público Colonial do Estado do Brasil sob o Signo Pombalino, 
Editora Nacional de Direito Ltda., Rio de Janeiro, 1960, pág. 25. 
111 CRETELLA JÚNIOR, José. Curso de Direito Romano, Editora Forense, Rio de Janeiro, 1968, pág. 
189. 
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Algumas dessas instituições, que sobreviveram nas Ordenações do Reino e 

que nos foram transmitidas entre elas, destacam-se: as normas sobre o Direito das 

Coisas, definido a propriedade e a posse, a aquisição e a perda de uma e outra, o 

usucapião, os interditos possessórios, os direitos reais (hipoteca, penhor, uso). O 

direito Civil brasileiro adotou tais institutos. 112 

As doações foram contratos inter-vivos. 113  Dividem-se os contratos em 

doações inter-vivos e doações causa mortis. 114 Quanto á sua substância, a doação 

entre vivos subdivide-se em pura e modal. Estas últimas podem ser condicionadas, a 

termo, com encargos, remunerados e com cláusula de reversão. 

As doações inter-vivos também se denominam mútuas, inoficiosas, de 

prestações periódicas, de móveis e de imóveis, conforme seu conteúdo. A 

classificação das doações em inter-vivos e causa mortis repousa em caracteres  

profundamente distintos. 

Elas são ambas celebradas sob a forma de um contrato; mas na primeira o 

doador opera desde logo a transferência do objeto doado para o beneficiário pela 

entrega atual, embora possa reservar para si o usufruto. 

Na mortis causa, há mais uma analogia com o legado e por isso, efetuando-

se a transferência somente com a morte do doador, ela é sempre revogável até ocorrer 

esse fato de ordem natural. 

Já pelas Ordenações afonsinas do livro 4º, tit. 68, as doações deviam ser 

insinuadas e confirmadas pelo rei. Essa formalidade romana 115 foi assim retomada e 

                                                             
112 O Direito Romano regulamentou as obrigações ou contratos, depois de defini-los. O “Direito das 
Obrigações” é uma parte de nosso Código Civil, regulamentando institutos como a compra e venda, a 
doação,o mutuo, o comodato, o mandato e outros. 
113 CF. Carta de doação a Capitania de Pernambuco a Duarte Coelho, in História da Colonização 
Portuguesa do Brasil, in Dias, Carlos Malheiros – e me apraz de lhe fazer como de feito per esta 
presente carta faça merce irrevogável doaçam ambre vyvos valedoyra deste dia pera todo sempre de 
juro e herdade... 
114  O Código Civil não conhece a doação mortis causa, salvo se for propter nuptias (art. 314). 
Bevilácqua, Clóvis, Código Civil, IV, comentário ao art. 1.165. Ver ainda, Revista Forense, vol. 44, pág. 
577. 
115 MANUAL ELEMENTAR DE DIREITO ROMANO. Tomo Primeiro. Décima terceira edição, Paris – 
Livraria Arthur Rousseau – Rousseau e Cia. Editoras, 1947, em: Nova Coleção Foignet  – 
“Controversia sobre o efeito dos pactos e estipulações – Disto resultaria um simples direito pessoal de 
servidão ou, ao contrário, um verdadeiro direito de servidão? A questão é importante do ponto de vista 
do direito de continuidade, no caso de alienação do imóvel. De acordo com alguns, havia somente 
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ampliada pelo poder monárquico, sem nenhum antecedente, pois os visigodos não a 

haviam acolhido. 

Controverse sur I’ effet des pactes et stipulations – Résulterait-il de lã um 

simple droit personnel de servitude ou au contraire um véritable droit de 

serviture? La question est importante au point de vie du droit de suíte, au cas 

d’ aliénation de I’ immemb le. 

D’ aprés lês uns, i I y avait seulement obligation créée entre les deux 

propriétaires: parce qu’a Rome um s simple pacte, et même um contrat, ne 

peut engendrer um droit réel. 

D’ aprés d’autres, auteurs, dont I ‘opinion a prévalu, i I en résulterait un 

véritable droit réel, “sanctionné d’ abord sur les fonds provinciaux par I ‘ Edit 

provincial, puis peut-être, quoique moins sûrement, á Rome et em italie par I 

‘Edit du preteur, et enfin, sous justinien, par le droit civil”. 

As coisas dadas ou transferidas em doação por escritura não o ficavam entre 

eles dependentes de insinuação. Ela penetrou, pois, em Portugal no século XII, e teve 

como justificativa, diante de alguns civilistas, a necessidade da vigilância do rei pelos 

interessados de seu fisco116. 

Confimationem regiam donationis, quam citatoe Ordinationes requirunt, loco 

insinuationis juducialis juris romani moribus nostris introductam fuisse nom 

tam profisionis, quos dicimus ‘novos direitos’, proconfirmatione solvendis. 

                                                             

obrigação criada entre os dois proprietários: porque em Roma um simples pacto, e mesmo um contrato, 
não pode gerar um direito real. 
De acordo com outros autores, cuja opinião prevaleceu, daí resultaria um verdadeiro direito real 
“sancionado, primeiramente, sobre os fundos providenciais pelo Edito provincial, em seguida, talvez, 
ainda que menos seguramente, em Roma e na Itália, pelo Edito do pretor e, finalmente, pelo direito 
civil. 
116 A confirmação real da doação, que as citadas ordenações pedem, foram introduzidas em lugar da 
insinuação judicial do direito romano, não tanto para impedir a profissão, como para aumentar o erário 
com os proventos recebidos, os quais chamamos “Novos Direitos”,em favor da confirmação. Melo 
Freire, liv. 2◦, tit. 9, 320, Nota. 
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Assim nos parece, pelo contexto das Ordenações. Diz esta lei: que seja tirada 

inquirição para verificar se o doador fez a doação por induzimento, arte, engano, 

medo, prisão, ou outro qualquer conluio; que seja confirmada-aprovada pelo rei; que, 

além do doador, sejam inquiridos vizinhos sobre o objeto e fim da doação; que só 

depois de tais diligências seja expedida a carta de confirmação do rei. 

Era, pois, o direito summum imperium que se estendiam á tutela da 

propriedade privada; era a regulamentação das ações dos súditos que emanava da 

fonte de todo o poder e das leis.117 

As doações foram contratados, inter-vivos, celebrados entre o monarca e o 

donatário, não implicando a disponibilidade por parte do doador em caráter irrevogável 

da coisa doada. 118 

O rei se despojava de certo poder patrimonial, temporariamente através da 

delegação do poder, mas assegurava o direito incontratável de revogar a doação 

quando bem lhe aprouvesse. 

Através da delegação do poder, o donatário transforma-se num oficial do 

rei.119 Este oficial tinha o governo da coisa doada, 120 representada esta por toda uma 

jurisdição que implica uma fronteira física e geográfica. Dentro daquela jurisdição o 

donatário tem uma certa competência, que lhe foi dada, que lhe foi doada. 121 

                                                             

117 Op. cit. Melo Freire, liv. 1◦, tit. §§ 2, 3 e 5. 
118 DIAS, Manuel Nunes. Natureza e Estatuto..., págs. 186-187,inloc.cit. 
119 CF. Carta de doação e foral das Cem Léguas de terras concedidas a Martin Afonso de Souza, in 
Brasil Bandechi - Antologia Histórica do Brasil (Século XV e XVI ) – “...o dito Martim Afonso e todos os 
seus herdeiros e sucessores, que a dita terra herdarem e sucederem, se possam chamar e Capitães e 
Governadores dela”. 
120 Ibidem. 
121 CF. Carta de Doação de Capitania de Pernambuco a Duarte Coelho, in História da Colonização 
Portuguesa do Brasil, in Carlos Malheiro Dias, Litografia Nacional – Porto – MCMXXIV – 
 ... E nos casos Crymes ey por bem que o dito capitam e governador e seu ouvidor tenha jurdiçam e 
alçada de morte natural ynclusive en escravos e gentios e asy mesmo a piães crystãos homes lycus 
em todos os casos asy pera asolver como para condenar soe aver apelação sem agravo e nas pessoas 
de mor calidade teram alçada de dez anos de degrado e ate cem cruzados de pena sem apelação nem 
agravo e porem nos quatro casos seguyntes... 
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Esta forma de partilha de terras, segundo um contrato de doação inter-vivos, 

não foi hereditária, tendo em vista as confirmações Régias122 registradas nos livros 

das Chancelarias. 

Os reis passaram a registrar todo o movimento administrativo nesses livros, 

onde o rei confirmava ou não, o donatário do governo da Capitania. 

A partir de D. João I acentuou-se o óbice legal da alienação dos bens da Coroa 
123 e de tal forma tornaram-se inalienáveis que se conclui pela impossibilidade que os 

mesmos possuíam sobre a disponibilidade deste patrimônio. Se o Rei não podia 

vender, como poderia dispor – em definitivo – deste direito sobre o imóvel em 

questão? 

O Estado Moderno Português, á medida em que acentuou o processo de 

centralização monárquica, separava os bens do Rei dos do Estado, diferenciava-se, 

portanto, de igual modo a riqueza publica da particular do Monarca. A centralização 

do poder é um fenômeno que caracteriza a modernidade. 124 

No século XVI, a civilização europeia deixou de ser continental, senhorial, 

agrária e Mediterrânea para transformar-se em intercontinental, burguesa, comercial 

e atlântica. 125  Surge a burguesia como classe consciente de seus interesses. 

Precipita-se a desintegração da orgânica medieval. Na medida em que o Poder 

Político se une ao Poder Econômico, representado pela burguesia nas mãos do 

Estado centralizado, surge a centralização do Poder Real. 

A Capitania resultou de uma colonização moderna dentro do sistema 

econômico capitalístico. 

                                                             
122 C.F. Carta de Doação e foral das Cem Léguas de terras concedidas a Martim Afonso de Souza, in 
Brasil Bandechi - Antologia Historia do Brasil – século XV e XVI – “... e serão o dito capitão-mor 
governador e seus sucessores obrigados, quanto a dita terra for povoada em tanto crescimento que 
seja necessário outro ouvidor, de o pôr onde por mim por meus sucessores for ordenado”. Cf. A.N.T.T. 
– Chancelaria de Felipe III, livro 36, fls. 12. 
123 Períodos de transição onde os bens particulares do Rei não se confundem com os bens públicos do 
Estado. (C. F. – Carta de Doação, in loc. Cit.). 
124 Dias, M. Nunes. Companhia de Grão Pará e Maranhão, La. parte Capítulo I, pág. 35 e segs., São 
Paulo,1971. 
125 Idem, pág. 33. 
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As cartas de doação 126 e os forais 127 das Capitanias são as fontes para o 

conhecimento do regime jurídico do Brasil no período vigente desta instituição, 

anterior ao estabelecimento do governo geral. Suas normas geravam direitos e 

obrigações. 

Pela carta de doação, a realeza fazia mercê da Capitania de um quinhão de 

território, abrangendo na cadencia importantes atributos da autoridade régia. A Coroa 

dava à Capitania um foral, no qual constavam os direitos, foros, tributos e coisas 

devido ao capitão donatário e ao Rei. 

                                                             
126 Eis a lista das cartas de doação e de foral com as respectivas datas e indicação dos livros da 
chancelaria de D. João III onde figuram:  
DOAÇÕES                                         FORAIS 
Aires da Cunha . . . . . .                 ?   (*)   ... 11 -  III – 1535 
    (L.10   fl. 86) 
Antonio Cardoso de Barros . 19-XL-1535  (L.21  fs.  187 v.o). 
    20-XL-1535  (L.22  fs.  108 v.o) 
Duarte Coelho . . . . . . .  10-III-1534  (L.7  fl.  83) 24 – IX 
    1534 (L.7 fl. 182 v.o) 
Fernand’Alvares de Andrade . .....?.....                    .....?..... 
Francisco Pereira Cotinho.  5-IV-1534  (L. fl. 110 v.o) 26 
    VIII-1535 (L. fl. 146 v.o)  
João de Barros . . . . . . .  ..........? (*) 
    II-III-1535 (L.10  fl. 85)  
Jorge de Figueiredo Correia ..........? (**) 
    I-IV-1535 (L.10  fl. 85) 
Martim  Afonso de Souza . . . .........?  ..... 
    6-X-1534  (L. 10 fl. 19 v.o) 
Pero de Campos Tourinho . . 27-V-1534  (L. 7  fl.  103) 
    23-IX-1534  (L. 7  fl.  181) 
Pero de Góis . . . . . . . .   28-I-1536    (L.21  fl.  65) 
    29-II-1536    (L.22  fl. 141) 
Pero Lopes de Sousa . . . .   1-IX-1534  (***)  6-X-1534  
    (L. 10 fl. 18) 
Vasco Fernandes Coutinho . .  1-VI-1534  (L. 7 fl. 113) 7 
    X-1534  (L. 7 fl. 187) 
(*) No livro 73 da Chancelaria de D. João III acham-se só fragmentos destas doações, e em nenhum 
deles se contem a data. 
(**) 26 de Julho de 1534, segundo Rocha Pombo. 
(***) Hist. Genealógica, Provas, VI, N◦ 35 e Madre de Deus, pág. 147. 
127 Para Herculano havia quatro espécies de forais: 
1. “A primeira espécie de forais são as cartas de provação em que se estabeleceram a existência e as 
relações dessas sociedades elementares chamadas conce’lhos...” 
2. “A segunda espécie constituem verdadeiras leis civis e penas dadas a um Conselho que já existia 
ou recentemente criado”. 
3. “A terceira espécie constituía simples aforamento feito coletivamente ou a título genérico, a um certo 
número de pessoas que deviam pagar foro ou pensão ao senhor do terreno, quer esse fosse a Coroa 
particular”. 
4. “A quarta espécie que não pertencendo propriamente a nenhuma das antecedentes, pode-se dizer 
que a todas pertence”. 
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Alexandre Herculano 128 falou dos entendimentos diversos que se tem dado 

ao foral. 

Estas definições, bem que às vezes se aproximem um pouco da verdade, são 

sempre mais ou menos incompletas, demasiadas ou falsas; porque 

geralmente nunca se atendeu bem aos caracteres distintos desta 

importantíssima espécie, de que felizmente nos restam muitos centenares, e 

que são a fonte mais rica, ou antes quase única, da história municipal e por 

consequência da historia da classe a que no simulacro de representação 

nacional dos tempos do absolutismo se chamou braço do povo, e a que os 

franceses chamavam terceiro estado”. 

O usufruto aparece nesse contexto como verdadeiro instituidor das 

concessões de serviço público daquele cenário. A colonização foi obra do Estado 

Monárquico português e as capitanias representaram delegação pública de poderes. 

A dimensão destes poderes contraíram-se, no entanto, em poderes de 

administração; e de administração da coisa pública. 129 

As Capitanias não se incorporam ao domínio privado dos Capitães. Não 

adquiriram estes poderes de disposição sobre elas, em virtude de suas 

inalienabilidades por eles, senão apenas da parte delas em quatro ou cinco porções, 

lhes foi atribuída em propriedade plena imediata e pessoal. 

Com exceção destas últimas, as terras restantes tinham que dar-se a repartir-

se de sesmaria ou integrarem-se nos termos das vilas que se fundassem, ou 

emergissem dos povoados e que viessem a merecer os respectivos foros, rendas e 

direitos. 130 

As doações das Capitanias eram verdadeiros atos de fidúcia. Fiduciários se 

podem tipificar os donatários. 

                                                             
128 HERCULANO, Alexandre. Opúsculos, tomo IV – Apontamentos para a Historia dos Bens da Coroa 
e dos Forais, Lisboa, s/d., pág. 198. 
129 FERREIRA, Waldemar . Capitanias Coloniais de juro e Herdade, In: História do Direito Brasileiro, I, 
2ª. Edição, Edição Saraiva, São Paulo, 1962, pág. 100. 
130 Idem, pág. 101. 
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Waldemar Ferreira afirmou que: ... o fiduciário é simples mandatário ou 

‘intermediário’, para não dizer pontífice. Assume ele, como gravado, tratando-se de 

doação territorial, como no caso de fideicomisso, a obrigação de transmitir os bens ao 

fideicomissário – por morte, ou a tempo certo, ou mediante certa condição. 

As terras que formavam as Capitanias, com exceção das porções doadas aos 

Capitães-donatários em plena propriedade, deveriam ser transmitidas aos colonos 

que dentro dos obletivos do processo de colonização no ultramar propusessem a 

agricultá-las como sesmarias. 

São elementos do fideicomisso a dupla liberalidade; o encargo imposto ao 

fiduciário de conservar e transmitir os bens por sua morte de conformidade com o 

mandato do fideicomitente e a ordem sucessiva. 131 

A disposição manifesta pelo Rei nas doações Capitanias, através da qual o 

donatário é encarregado de conservar e transmitir por sua morte a um terceiro o 

legado, sujeitava-se a normas de sucessão dentro da família. Tudo se fazia conforme 

a vontade régia. 

Perderia o donatário a “governança” ao praticar qualquer ato político-

administrativo contrário ao ordenado no Estatuto da doação. Ou quanto o 

entendesse o rei doador. Ou o seu sucessor que confirmaria ou não a 

cedência.132 

O encarregado ou substituto é designado por fiduciário; o substituto ou 

segundo beneficiário por fideicomissário133. A instituição do fideicomisso designa mais 

corretamente a herança ou legado acerca da qual é feita a substituição. 

O fideicomisso, como esta palavra nos revela, veio-nos do direito romano, se 

bem que não – tivesse, primitivamente, a feição que mais tarde adquiriu. Pela razão 

                                                             

131 GOLÇAVES, Luís da cunha. Tratado de Direito Civil, em comentário no Código Civil Português, 1ª 
edição brasileira, volume X, tomo I, Max Limonad, São Paulo, pág. 174/221. 
132 DIAS, Manuel Nunes. Natureza e Estatuto da Capitania do Brasil, pág. 187, in loc. cit.  
133 O Capitão e Governador, conforme os termos na carta de doação de Martim Afonso de Souza, nem 
os que após ele viessem, poderiam “tomar terra alguma de sesmaria na dita Capitania para si, nem 
para sua mulher, nem para filho hereditário dele“. Esta cláusula tipifica disposição de finalidade idêntica 
à fideicomissária. 
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mesma de sua origem, o fideicomisso obedece sempre a princípios mais amplos que 

o legado134.  

Com efeito, ate aos fins da Republica Romana, o fideicomisso era uma 

espécie de substituição a termo, conjugada com um mandato conferido ao 

testamenteiro – pessoa de confiança, incumbida de transmitir os bens do testador a 

uma pessoa legalmente incapaz de adquirir por testamento, como eram os 

estrangeiros, os celibatários e em certos casos, após a Lei Vocônia 135, as mulheres. 

 Essa incumbência, sendo ato extralegal, só produzia uma obrigação moral, a 

que os fiduciários frequentemente faltavam, por isso, o imperador Augusto a converteu 

em obrigação jurídica. Salvas pequenas modificações concernentes ás 

responsabilidades do fiduciário para com os credores do testador, estabelecidas pelos 

senatos – consultus Trebeliano e Pegassiano, o fideicomisso conservou esse caráter 

até os tempos do imperador Justiniano. 

A dupla liberalidade do fideicomisso constitui substituição – uma a favor do 

fiduciário, que é o substituído e outra a favor do fideicomissário, que será o substituto, 

para quem o primeiro tem que transmitir a cousa ou os bens nessa disposição 

referidos. 

Cada donatário podia, durante o prazo de vinte anos a contar da posse da 

Capitania, escolher o lugar em que situariam as porções de terra de que El-Rei fez 

mercê com todos os direitos de proprietário exclusivo, contanto não fosse em um só 

trato de terra, senão em quatro ou cinco porções separados, e em distancia nunca 

menor de duas léguas de umas e outras.  

Essas terras, o donatário poderia livremente arrendar ou aforar, pelos foros e 

tributos que lhe aprouvessem, com ônus apenas do dizimo a Deus, á Ordem do 

Mestrado de Cristo; e passariam sempre ao sucessor da Capitania. 

                                                             
134 PETIT, Eugéne. Tratado Elemental de Derecho Romano, Editora Nacional, 1980. pág. 579-580. 
135 As mulheres que tinham uma fortuna comprovada sobre os registros do censo não podiam ser 
instituídas herdeiras por um cidadão de primeira classe. Esta incapacidade resultou da lei Vocônia, 
voltada em 585, com o apoio de Catão e Antico. Sua finalidade era impedir a riqueza excessiva das 
mulheres. 
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Tipifica-se assim o primeiro elemento do fideicomisso: o autor de ambas as 

liberalidades é o testador (o rei), porque, em rigor, o fiduciário (o donatário) nada 

transmite ao fideicomissário (o sesmeiro); o transmitente é o testador – o rei -, se bem 

que por intermédio do fiduciário – o donatário -, e mesmo isto sob o ponto de vista 

material. 

O encargo de conservar e transmitir a um terceiro, significa que o primeiro 

instituído não pode alienar ou onerar os bens que o testador lhe doou e não pode 

classificar. O fiduciário, normalmente, é o usufrutuário dos bens sujeitos á substituição 

fideicomissária. 

O fiduciário não é mero administrador, encarregado de conservar até a sua 

morte os bens do testador; ele tem direito de os usufruir, como qualquer outro 

usufrutário. Sob esse ponto de vista pode dizer-se que o fideicomisso não passa de 

uma disposição, em que o testador deixa a um o usufruto e a outro a propriedade num 

e consolidável dos bens 136. 

A substituição fideicomissária deve conter, como vimos, duas disposições a 

título gratuito, dos mesmos bens, feitas pelo testador em ordem sucessiva. 

O fideicomissário não é, pois, sucessor do fiduciário, e este em nenhum tempo 

é o proprietário dos bens doados pelo testador. O fiduciário não possui os dois direitos 

característicos da propriedade; o jus alienandi e o jus abutendi. Tipifica-se desta forma 

que o donatário-fiduciário é mero usufrutário e não proprietário dos bens doados pelo 

rei – o testador. 

                                                             
136 Cf. Carta de doação e foral das cem léguas de terra concedidas a Martim Afonso de Souza, In Brasil 
Bandeshi – Antologia Histórica do Brasil (século XV e XVI) São Paulo, 1973 – “...antes darão e poderão 
dar e repartir todas as ditas terras de sesmaria a quaisquer pessoas, de qualquer qualidade e condição 
que sejam, e lhes bem parecer, livremente, sem foro, nem direito algum, somente o dízimo a Deus, que 
serão obrigados a pagar a Ordem de tudo o que nas ditas terras houver, segundo e declarado no foral; 
e pela mesma maneira as poderão dar e repartir por seus filhos foras do morgado, e assim por seus 
parentes, e porém aos ditos seus filhos e parentes não poderão dar mais terras da que derem ou 
tiverem dado a qualquer outra pessoa estranha; e todas as ditas terras que assim der de sesmaria a 
uns e outros será conforme à Ordenação das sesmarias, e com obrigação delas, as quais terras o dito 
Capitão e Governador, nem seus sucessores, não poderão em tempo algum tomar para si, nem para 
sua mulher, nem filho herdeiro, como dito é, nem pô-las em outro para depois viram e eles, por modo 
algum que seja: somente as poderão haver por título de compra verdadeira, das pessoas que lhes 
quiserem vender; passados oito anos depois das ditas terras serem aproveitadas; e em outra maneira 
não”, pág. 61. 
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Entre os direitos elementares do domínio avultam por sua importância prática 

o direito de usar da coisa e ao de perceber os frutos que ela é capaz de produzir. 

Estes dois direitos, destacados da pessoa do proprietário e investidos na pessoa de 

terceiro, constituem o usufruto 137. 

O domínio se diz pleno quanto todos os direitos elementares que o formam se 

acham reunidos na pessoa do proprietário: ao Rei reservava-se a propriedade 

inalienável da coisa imóvel doada. Ao Capitão-donatário reserva-se a posse e o 

governo da coisa imóvel recebida em doação. 

Sempre que o domínio se destaca algum ou alguns de seus direitos 

elementares, se torna ele limitado ou menos pleno, e neste aspecto a sua 

compreensão varia segundo o número e a importância dos direitos separados. 

O domínio é limitado na enfiteuse, no usufruto e na propriedade fiduciária. 

Na enfiteuse 138 o domínio se reparte entre o senhor direto e o enfiteuta. O 

primeiro conserva a nua propriedade; ao segundo passam os demais direitos 

inerentes ao domínio, como o de usar, usufruir e instituir servidões. O domínio tanto 

de um como de outro é menos plano. 

Waldemar Ferreira considerou que: 

“Se o foreiro ou o enfiteuta recebe o terreno a fim de cultivar e exercitar sua 

indústria; ao Senhorio é assegurada pensão, ou foro anual, certo e invariável, 

além do laudêmio pela transferência do domínio útil. A falta de pagamentos 

dos foros e o falecimento do enfiteuta ensejam o comisso da enfiteuse; e isso 

tudo era incompatível com a doação capitanial de juro e herdade” 139. 

No usufruto o domínio do proprietário sofre menor desfalque do que na 

enfiteuse, mas perde parcelas importantes.  

                                                             

137 BEVILACQUIA, Clovis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil, comentado, 5ª edição, volume 
III, Livraria Francisco Alves, 1938.  
138 C.F. Carta de doação e foral das Cem Léguas de terra concedida a Martim Afonso de Souza, in 
Bandechi, Brasil – Antologia Histórica do Brasil (séculos XV e XVI), São Paulo, 1973, pág. 60/61 – “...as 
quais terras o ditos capitão governador e seus sucessores poderão arrendar e aforar enfiteuta...”.   
139 FERREIRA, Waldemar. Op. cit., pág. 103. 
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Na propriedade fiduciária, o herdeiro fiduciário tem sem dúvida domínio sobre 

a coisa sujeita e fideicomisso, em regra não pode aliená-la, e os ônus reais, com que 

mais a grava, se resolvem desde que o fideicomisso se transfere ao herdeiro 

fideicomissário. 

O usufruto pressupõe duas ordens de diretos na mesma coisa 140 – os direitos 

de senhor da coisa (o proprietário) e os direitos daquele em favor de quem é ele 

instituído (o usufrutuário). 

O senhor conserva o direito à substancia da coisa, ao qual oportunamente 

virão de novo reunir-se os direitos destacados, e por essa razão continua a ser 

reputado proprietário. O usufrutuário, portanto, exerce os seus direitos em coisa que 

está sob o domínio de outrem: daí o principio que usufruto não se pode constituir 

senão na coisa alheia 141. 

O domínio, despojado dos direitos que formam o usufruto, denomina-se nua 

propriedade. O usufruto pressupõe, normalmente, a existência simultânea a dois 

sujeitos do direito: o usufrutuário, a quem é conferida a faculdade do uso e gozo da 

coisa, e no nu proprietário, a quem a coisa pertence. Esta dualidade aproxima o 

usufruto do fideicomisso, quando considerado em sua feição própria. 

No usufruto, os dois sujeitos coexistem. No fideicomisso, aparecem 

sucessivamente. O usufrutuário perfeito não tem direito de dispor da coisa e o 

fiduciário pode aliená-la. 

O Rei-nu proprietário – continuou mantendo todas as atribuições soberanas, 

assente nas cartas de doação e forais das capitanias. Duas peças que se completam 

no Sistema Colonial – Cartas de doação e Cartas de Foral. O Foral implicava na 

existência da doação. Esta se completava no Foral. Ambas compnham o Estado 

Jurídico da Capitania 142. 

                                                             
140 A coisa sobre que recai o usufruto se chama – coisa frutuária. 
141 Não se deve confundir o direito que tem o proprietário de usufruir a própria coisa, com o usufruto. O 
direito de usufruir pertencente ao proprietário é um atributo do domínio ligado ao próprio domínio, e o 
usufruto um direito distinto, separado do domínio, sujeito a regras especiais. Os antigos escritores 
tornavam sensível esta diferença, dominando usufruto causal ao jus utendi fruendi do proprietário, e 
usufruto formal ao usufruto propriamente dito. 
142 NUNES DIAS, Manuel. Op. cit. Pág. 185/186. 
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Ao Rei reservava-se a propriedade inalienável do objeto da Doação – a 

Capitania. Ao Donatário – usufrutuário e fiduciário da coisa imóvel recebida em 

doação – reservava-se a posse e o governo do objeto doado. 

Cumpre se estabelecer a diferença entre a posse e a propriedade, elementos 

distintos encontrados nas cartas de doação. Ao direito romano, a propriedade 

(proprietas, dominium) é um direito; a posse (posseiro) é um fato. 

O proprietário tem uma facultas sobre a coisa, o possuidor está ligado 

maternalmente á coisa 143. A detenção é mero poder físico sobre coisa pertencente a 

outrem, como no caso do depositário que conserva a coisa de outra pessoa, o 

depositante. 

Propriedade e posse confundem-se, - sendo porém a primeira como que a 

interiorização da segunda e a posse a exteriorização da propriedade. 

O vocábulo passessio é composto de dois elementos, facilmente 

identificáveis: potis, que pode, daí potestar e sessio, da mesma raiz que 

sedere, estar sentado. A etimologia indica a ideia de um poder, e do fato que 

se tem sobre uma coisa, ideias que, não raro, entre os não especializados, 

andam confundidas 144. 

A propriedade tem um sentido personalíssimo, individualista. Implica num 

direito absoluto e exclusivo, que permite ao proprietário utilizar a coisa como bem 

entender, em virtude do jus abutendi. 

O traço absoluto do direito de propriedade é posto em evidência, através dos 

três jura que o caracterizam: o direito de usar, de fruir e de abusar da coisa – jus 

utendi, jus fruendi, jus abutendi. 

O jus untendi é o direito de usar a coisa, e de retirar toda utilidade da coisa e 

de seus acessórios. O usufrutuário pode, segundo o objeto do usufruto, usar a coisa, 

                                                             
143 CRETELLA JUNIOR, Jose . Curso de Direito Romano, Rio de Janeiro: Forense,1968. 
144 Ibidem. 
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sem alterar sua substância e o proprietário não deve fazer nada que possa prejudicar 

este uso 145. 

O jus fruendi é o direito de usar, não propriamente a coisa, mas o direito de 

aproveitar os frutos e os produtos da coisa146. O jus abutendi é o direito que tem o 

proprietário de abusar da coisa, dispondo dela como melhor lhe aprouver 147 . O 

fiduciário (donatário) é mero usufrutuário 148. 

O instituto do uso fruto caracteriza, na instituição das capitanias do Brasil, a 

posse do donatário tipifica nos termos da doação. A propriedade é do Rei – o domínio 

é real, em termos de ultramar 149. 

A doação inseriu-se na patrimonialidade e no monopólio régio, onde o Rei, o 

maior, senão o único-empresário colonial, tinha o poder incontrastável de revogar a 

coisa doada a qualquer tempo. 

O reino, a quem e além mar, na concepção patrimonialista do Estado, é terra 

do Rei, que a podia doar, empenhado em preservar a riqueza monárquica. A doação 

implica numa delegação de poderes, através da concessão do serviço público. 

Varnhagem escreveu:  

Deste modo a coroa chegava a ceder, em beneficio dos donatários, a maior 

parte dos seus direitos majestáticos; e quase conservava sobre as novas 

capitanias brasílicas um protectorado; com poderes mui limitados, a troco de 

poucos tributos, incluindo o do dízimo; do qual tributo ela mesma pagava o 

culto público e a redízima aos senhores da terra 150. 

                                                             
145 ULPIANO, L. 15, § 7, D., de usufr. VII,1. 
146 Existe uma diferença entre frutos e produtos no direito romano, baseada na periodicidade e não 
periodicidade. Tudo aquilo que a coisa produz de tempos em tempos, sendo possível até uma previsão 
do resultado (como uvas, olivas, trigo, legume), recebe o nome de frutos. Os produtos (arvores de 
floresta natural, filhos de mulher escrava) surgem sem o característico da periodicidade. Veja-se ainda 
sobre o assunto – Meira, Silvio A.B – Instituições de Direitos Romanos, 2ª ed., Max Liminad, SP. 
147 PETIT, Eugéne – op. cit., pág. 229/230. 
148 GOLÇAVES, Luis da Cunha – op. cit., pág. 195. 
149 DIAS, M. Nunes . O Capitalismo Monárquico Português, Volume I, terceira parte – A – Capítulo I – 
Etapas experimentais: da patrimonialidade ao monopólio régio, Coimbra, 1963. 
150 VARNHAGEN, A. Francisco. História Geral do Brasil, 4ª edição, Tomo I, Edições Melhoramentos, 
1948. pág. 176. 
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Esclareça-se que ele não examinou com atenção as cartas de doações e 

forais, o que certamente não o levaria a estas conclusões. 

A Coroa não cedeu aos Capitães Donatários e Governadores senão os 

poderes indispensáveis para a obra de colonização da terra conquistada, que tinham 

por destino executar, com recursos próprios. 

Lúcio De Azevedo151 observou que:  

A Coroa não quis empenhar cabedal próprio na aventura. Esse foi o principio 

seguido com as donatárias. Aos concessionários competiam os gastos, para 

acudir aos quais eles lançavam mão de todos os recursos admissíveis: 

dinheiro de economias, propriedades e tenças vendidas, empréstimos, 

participações de amigos. Se alguns elementos necessários para a ocupação 

ministrara o Rei, não era isso gratuitamente. Vasco Fernandes Coutinho, 

donatário do Espírito Santo, obteve um navio do Estado para o transporte, e 

os viveres e munições, retrocedendo a Coroa uma tença pelo preço de 

duzentos e cinquenta mil reais. Para os demais gastos alienou uma quinta 

em Alenquer, que a Fazenda Real lhe comprou. Tanto basta para mostrar 

que a Coroa, dando as terras e privilégios, se desinteressava do resto, e 

deixava aos donatários os encargos todos da colonização. 

Os poderes dos donatários não eram ilimitados. Restringiram-se nas cartas 

de doações e nas de forais. Os donatários não tinham o exercício individual isolado 

do poder judiciário e do poder legislativo. 

A Coroa nada delegou nesse âmbito, nem do publico, nem no privado. Aos 

Capitães e Governadores cabia executar as leis do Reino, que tudo dominavam, 

delimitando-lhes os poderes e regendo os direitos e obrigações de ordem privada 

concernentes ás pessoas, aos bens e suas relações152. 

A concessão de direitos reais e poderes que se tipificavam soberanos, 

constituíram-se necessários em face da conjuntura. 

                                                             
151 J. Lúcio de Azevedo . Épocas de Portugal Econômico, Lisboa, 1929, Livraria Clássica Editora, pág. 
249. 
152 FERREIRA, Waldemar – op. cit. pág. 108. 
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As concessões recebidas – bens, rendas e direitos – pelos favorecidos da 

Coroa, interessavam ao Estado Monárquico no objetivo de realização do processo 

colonizador, mantendo-os como leais vassalos no Ultramar. 

O mesmo expediente fora utilizado pela Coroa em tempo anterior á 

colonização do Brasil, no povoamento das ilhas Atlânticas – Madeira e Açores. A 

Coroa jamais abriu mão do seu senhorio eminente e suprema Jurisdição. 

O Sesmeiro fideicomissário, é um delegado do Rei, não do Capitão da 

donatária – o fiduciário. O Donatário nunca podia doar a si mesmo uma sesmaria. 

O Capitão-donatário podia distribuir sesmarias, nunca em seu nome, porém 

em nome do Rei. As doações de juro e herdade representavam o poder incontrastável 

do Rei – a centralização monárquica – e a inalienabilidade da capitania. 

É necessário neste momento dissecar a respeito do regimento das capitanias, 

iniciando pelas instituições jurídicas na península ibérica durante a Reconquista (711 

– 1492). 

O Regimento foi um conjunto de normas jurídicas que regeu o funcionamento 

da instituição das Capitanias no processo de povoamento e colonização do Brasil. A 

posse da terra era conferida ao capitão-mor pela carta-de-doação, sem direitos, sendo 

que os reis eram fixados em foral. 

Os forais ou cartas constituíam uma consequência e um complemento das de 

doação. Ou seja, pelas cartas de doação se instituíam as capitanias, faziam o rei 

mercê de determinada porção do território colonial, nela envolvendo a outorga de 

atributos verdadeiramente soberanos. E, em seguida, dava à capitania a carta de foral, 

em que se determinam os direitos, foros, tributos e coisas que se pagariam ao rei e 

ao capitão e governador, como eram chamados os donatários. O foral, portanto, 

pressupunha a carta de doação e os dois diplomas, complementando-se formavam o 

estatuto 153 da capitania e, assim, da nova ordem Jurídica no Brasil que nascia. 

                                                             
153 Do latim STATUTU, estatuído. Representa o Estatuto a lei orgânica de um Estado, sociedade ou 
associação. Entende-se como constituição, ordenação, regra, regulamento, ou ainda, como um 
conjunto de leis. 



92 

 

 

Nos domínios do direito privado, o ordenamento da metrópole constituiu-se no 

regulador das relações entre os elementos constitutivos da colônia. E na esfera do 

direito público os “senhorios proprietários”, pelos seus amplíssimos privilégios 

recebidos, não deixariam de contornar, de algum modo, a legislação imposta pelo 

trono, abrindo, assim, profundo rombos no diploma legal da doação. 

No estudo das instituições Jurídicas na Península Ibérica, durante a 

Reconquista (711 – 1492), encontramos dentre as leis que estavam em vigor na época 

o direito foraleiro. 

O direito foraleiro abrange os “forais” de toda sorte, originados na Península 

Ibérica. Do latim fórum 154 derivaram duas expressões: o fuero, em castelhano, e o 

foral, em português, embora com cambiantes semânticas diversas.  

Braga Da Cruz põe em relevo essa distinção. Para as origens hispânicas, o 

fuero significativa regimento estatuto jurídico: o Código Visigótico recebeu o nome de 

Fuerum Judicum, que popularizou em Fuero Juzgo (estatuto dos Juízes). Mais tarde, 

a diferença surgiu. Para os espanhóis, fuero passou a significar, amplamente, lei, 

costume, coletânea de costumes e mesmo estatuto político, mas, principalmente, 

código ou codificação, sentido até moderno. Em terras portuguesas, duas expressões, 

alias, coexistiam: as cartas pueblas e os forais. 

As cartas pueblas eram uma espécie de contrato entre o rei e os súbitos, a 

fim de se cuidar da povoação de certas regiões. Essas cartas de povoação foram a 

primeira versão dos forais e surgiram a partir do século IX. Estabeleciam regalias para 

os moradores de certas regiões, domínio foreiro e asilo para criminosos. A obrigação 

era de apenas de pagarem certos tributos. 

Os forais eram estatutos outorgados pelos reis ou por grão-senhor a um 

povoado, nos quais se fixavam normas de direito público. Eram uma espécie de “carta 

de direitos” onde se fixavam: os direitos e deveres de todos os povoadores; as 

relações entre os súbitos e a entidade outorgante; outras normas de direito público 

para a localidade. 

                                                             
154 Foro – local onde assistem os Juízes e se faz justiça. 
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Braga Da Cruz que estuda minuciosamente os forais, cita, a opinião de 

Alexandre Herculano emitida em Portugaliae Monumenta Histórica e Opúsculos, para 

quem um foral era a carta constitutiva de um conselho 155. E acrescenta que, as vezes, 

era, uma carta constitucional para um conselho, quando este já existisse. Os 

“conselhos” eram pequenos Estados dentro do Estado e significavam uma restrição à 

soberania dos reis. 

As organizações dos conselhos de foral em Portugal, eram a bem dizer, 

constituições dos municípios 156. Estabelecem as relações fundamentais do direito 

público em cada conselho. Regulavam o modo pelo qual deveria ser exercida a 

administração local.  Dispunham sobre o lançamento de tributos e os privilégios 

concedidos às populações. 

                                                             

155 HERCULANO, Alexandre. História de Portugal, 8ª edição, Aillaud & Bertrand, vol. VII, pág. 53. 
Nos apontamentos para a História dos Bens da Coria e dos Forias, dividiu ALEXANDRE HERCULANO 
em quatro espécies os forais, tendo em vista os seguintes elementos característicos: “A primeira 
espécie de forais são as cartas de povoação em que se estabelecem a existência e as relações dessas 
sociedades elementares chamadas conselhos com a sociedade complexa e geral chamada nação, ou 
com os seus agentes, incluindo debaixo desta mesma denominação o mesmo rei. A tal espécie 
pertence o máximo número daqueles diplomas e é esta a ideia que em regra devemos ligar à palavra 
foral. 
“A segunda espécie é daqueles que eram verdadeiras leis civis ou criminais, dadas a um conselho que 
já existia ou se formava de novo, a que faltavam costumes ou leis consuetudinárias, que regulassem 
os direitos e obrigações recíprocas dos indivíduos, ou esses costumes fossem tais, que se tornasse 
necessário reforma-los para se estabelecer a ordem e a paz dentro do município. Esta espécie de forais 
é a menos vulgar. 
“A terceira espécie é a daqueles que eram simples aforamentos feitos coletivamente, ou por título 
genérico, a um número de indivíduos, determinado ou não, em que se estipulava o foro ou pensão que 
cada morador devia pagar ao senhor do terreno, quer este fosse terra do estado (terras da Coroa), quer 
do Rei (reguengo), quer particular (herdamentos). Esta espécie, que se afasta quase inteiramente da 
formula ordinária dos forais, é mais comum que a antecedente. Em regra geral os forais das povoações 
reguengas pertencem a esta divisão. “Uma quarta espécie de forais temos encontrado, que não 
pertencendo propriamente a nenhuma das antecedentes, pode dizer-se que pertencem a todas, porque 
todas, e principalmente a terceira e a segunda, predominam neles com igual força. Esses forais 
parecem ter sido destinados não a constituir ou restaurar um município, nem a suprir a falta de 
costumes tradicionais que servissem de Direito Civil local, nem a fixar a propriedade individual por via 
de uma carta de enfiteuse, mas a remover a desordem nascida da má organização interior disso tudo, 
ou da tirania e violência do senhor da terra (donatário), ou da barbaria e desenfreamento dos 
habitantes, ou de tudo isto junto. Semelhantes forais não são raros. 
“Estas são as espécies em que nos parece dever dividir-se a grande coleção de diplomas, que existem 
nos arquivos do reino sob a denominação de forais. Sujeitando-os a uma classificação moderna, poder-
se-iam considerar os primeiros como fato social, constituição política dos municípios, mas com a 
circunstancia de ligar estes ao corpo moral em cujo grêmio se continham; os segundos como leis civis 
locais, os terceiros como um gênero de enfiteuse ou emprazamento, em que os enfiteutas adquiriam o 
domínio útil por um título coletivo, ficando ao povoador, ou encarregado de tornar efetivo o 
emprazamento, o distribuir e demarcar a propriedade de cada um dos moradores, cujos números ora 
se indicam, ora não, no foral; os quatros, enfim, como um composto de tudo isso, mas monstruoso e 
incompleto”. 
156 GALVÃO DE SOUSA, José Pedro. Política e Teoria do Estado. Saraiva, São Paulo. 1957. 
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 Esses documentos, pelo seu alcance como códigos de direito púbico, 

justamente com as leis fundamentais do Reino, assim chamadas porque estabeleciam 

as bases do regime monárquico, dão-nos a conhecer a constituição jurídica e histórica 

vigente naqueles tempos, muito antes que o Constitucionalismo como movimento 

político e jurídico viesse a aparecer. 

Não se conhecia o regime da constituição escrita elaborada por uma 

assembleia revestida de amplos poderes para criar a ordem jurídica, nos pressupostos 

de um mandato recebidos da vontade popular e de ser a lei emanação desta vontade, 

afirma Galvão de Souza. 

Em Portugal a constituição, não resultando dos costumes – como na 

Inglaterra, ou das condições históricas – como nos Estados Unidos, passou a ser 

muitas vezes letra morta, sem assegurar de um modo efetivo as liberdades individuais 

no seu texto discriminadas.  

Numa análise comparativa da teoria do Estado, estudando-se a monarquia 

tradicional portuguesa, anterior ao absolutismo, e a monarquia constitucional, que a 

este se seguiu, chegamos às seguintes conclusões a respeito das características 

dominantes na constituição de uma e outra 157 : a principio encontramos uma 

constituição histórica, posteriormente abandonada por uma constituição ideológica; 

estavam asseguradas as liberdades concretas, num primeiro momento, e pelas 

constituições modernas se passou para um regime de liberdades abstratas, a 

posteriori; o município, ou conselho, era onde as liberdades encontravam sua gêneses 

e defesa através da coletividade organizada, em oposição ao sistema liberal, que 

deixa o indivíduo à mercê de si mesmo para enfrentar as lutas políticas ou a 

concorrência econômica. 

Concluímos da forma exposta, ao fazer o estudo histórico das instituições, e 

com respaldo na análise que Alexandre Herculano fez sobre a eficácia do sistema dos 

forais como instrumento, que resguardava ao abrigo da lei as liberdades individuais 

como um dos direitos fundamentais do homem. 

Afirma Alexandre Herculano: 

                                                             
157 Idem, pág. 23. 
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O seu principal e constante objeto é regular o tributo e as garantias dos 

cidadãos não pela simples promulgação de princípios abstratos, mas 

estribando-as na força, no direito de defesa pessoal ou coletiva, e na 

solidariedade municipal. Na verdade essas garantias chama-se, conforme os 

tempos, foros, liberdades, privilégios; mas semelhantes denominações 

importam em rigor o mesmo. São a liberdade e a dignidade do homem postas 

a abrigo do arbítrio e da prepotência, quanto então era possível; é a 

propriedade assegurada contra a espoliação dos oficiais públicos; são, em 

suma, os principais direitos e deveres de cada chefe de família em relação 

ao estado e ao município definidos e determinados.158 

Segundo Braga Da Cruz, “forais” podiam conter disposições da natureza de 

imposto em geral, multas e composições para os diversos tipos de crimes ou 

contravenções, Serviços Militares; liberdade civis e garantias patrimoniais; 

aproveitamento de matas e pastagens; ônus e forma de provas judiciais. Como vê: os 

forais eram verdadeiras “cartas constitucionais”. 

Analisemos o Foral de Duarte Coelho de vinte e quatro (24) de setembro de 

1534, que acompanhava a Carta de Doação da Capitania de Pernambuco. Neste 

Foral longo e minucioso se estabeleceram normas de natureza fiscal.  

Assim, se fez, dado que a preocupação com a segurança e solidez da doação 

era de tal ordem, que não era suficiente a Carta de Doação ser minuciosa. O 

documento estabelece o Foral dos direitos, foros e tributos e coisas. Este Foral é uma 

peça importantíssima, porquanto apresenta normas de caráter social, político e fiscal. 

Passemos à analise do Foral: as terras doadas deveriam ser repartidas em 

sesmarias a serem concedidas a quaisquer pessoas, de qualquer qualidade e 

condições, contando que fossem cristãos. Único tributo: o dizimo para a Ordem de 

Cristo. 

                                                             
158 HERCULANO, Alexandre. op. cit., Livro VIII. Parte I. Na ideia que defendemos acima, estabelecendo 
uma oposição entre a constituição histórica e ideológica, tomamos por base o mesmo sentido em que 
o emprega ERNESTO PALACIO: “Chamamos ideologia à especulação racionalista que levanta no 
vácuo construções teóricas sem possibilidades de realização pratica e ideólogos aos seus cultores” 
(PALÁCIO, Ernesto – Teoria del Estado. Editorial Política, Buenos Aires, pág. 31). 
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Havendo costas, mares, rios e baias deles qualquer sorte de pedrarias, 

pérolas, aljôfar, ouro, prata, coral, cobre, estanho, chumbo, ou outra qualquer sorte de 

metal, pegaria o quinto 159 para o Rei, com reserva do dizimo para o Capitão. 

O pau-brasil e outras especiarias ou drogarias pertenceriam ao Rei e seus 

sucessores, sem que o Capitão delas pudesse tratar, nem qualquer outra pessoa, sob 

pena de perda de toda a sua fazenda para a Coroa e degredo para a ilha de São 

Tomé, por toda a vida.  

Pagar-se-ia a dizima para a ordem de Cristo de todo o pescado desde que a 

pesca não se faça à cana (dez, peixes um). E mais meia dízima (vinte, peixes um) 

para o Capitão. O comércio de mercadorias para qualquer ponto do Reino era livre – 

tirando escravos e outras coisas defesas. Pagaria no entanto a sisa para o Rei. 

As mercadorias vindas do Reino, e que já tivessem pago os direitos nas 

alfândegas reinóis, ficariam isentas nas terras do Brasil, mas se neste carregassem 

com gêneros, deveriam pagar a dizima para o Rei e a redizima para o Capitão, deste 

que se destinem a portos fora do Reino. Se dirigissem aos lugares do Reino não 

pagariam de saída coisa alguma. 

Estrangeiros que trouxessem mercadorias de fora do Reino e que tivessem 

pago dizima no mesmo Reino, pagassem no Brasil para o Rei dizima de entrada e 

pagariam se carregassem na Capitania estariam obrigados mesmo assim, à dizima 

ao Rei e redizima ao Capitão. 

Não pagariam direito algum os mantimentos, armas, pólvora, salitre, enxofre, 

chumbo, e quaisquer munições de guerra que a Capitania levassem ou mandassem 

levar o Capitão e moradores delas e quaisquer pessoas, naturais ou estrangeiras. Tais 

coisas poderiam ser vendidas livremente ao capitão e aos moradores e povoadores, 

que forem cristãos e meus súditos. 

Pessoas nacionais e estrangeiras não poderiam tratar diretamente com os 

índios, nem vender ou comprar nada aos mesmos. Só tratariam com o Capitão e 

                                                             
159  O “quinto real” era um imposto direto sobre os despojos obtidos nas guerras. Consistia no 
pagamento da quinta parte da presa tirada ao inimigo. Foi, na Idade Média, tributo de caráter militar e 
um dos mais importantes rendimentos da Coroa. Mais tarde, com a expansão, manteve-se o tributo 
sobre as explorações mineiras. 
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povoadores dela, vale dizer, com os lusitanos. Pena: “perca” em dobro de toda a 

mercadoria e coisas, sendo a terça parte para a “minha câmara”, a outra terça parte 

para quem acusar e a outra terça parte para o hospital que ali houver, e não o 

havendo, será para a fábrica da Igreja. 

Os carregadores de navios deveriam comunicar as expedições, a fim de 

verificar se não eram transportadas mercadorias proibidas e, se tal ocorresse, 

perderiam em dobro para o Rei ditas mercadorias, mesmos as não defesas. O Capitão 

e moradores e povoadores de uma Capitania podiam negociar livremente, sem 

tributos, com o Capitão, morador e povoadores de outra Capitania. 

Vizinhos ou morador que for feito ou tiver companhia com pessoas que viviam 

fora do reino não poderia tratar e negociar com os índios, sob pena de perder toda a 

fazenda de que tratar, sendo um terço para quem acusa e dois terços para as obras 

dos muros da Capitania. 

Os Alcaides-Mores da Capitania, das vilas e povoações podiam arrecadar 

para si todos os direitos, terras e tributos que por bem das ordenações reais lhes eram 

concedidos. 

Nos rios em que houvesse necessidade de barcos para passagem, o Capitão 

as poria e levaria o direito ou tributo que em câmara fosse taxado, sendo confirmado 

pelo Rei. Os tabeliões do público e judicial deveriam pagar ao Capitão Quinhentos 

Reais de pensão em cada ano. 

Os moradores e povoadores eram obrigados a servir em tempo de guerra com 

o Capitão160. A Carta de Doação de Duarte Coelho, data de 5 de setembro de 1534, 

onde El Rei Don João declarou: 

A quantos esta minha carta virem” que “manda repartir e ordenar em 

capitanias de certas em certas léguas para delas prover aquelas pessoas que 

me bem parecessem pelo que resguardando eu aos muitos serviços que 

Duarte Coelho, fidaldo de minha casa, a El Rei Senhor e pai que santa glória 

hajs e a mim tem feitos assim nestes Reinos como nas partes da Índia, onde 

                                                             
160 DIAS, Carlos Malheiros. Histórica da Colonização Portuguesa do Brasil, vol. III. Porto. 1921-1924, 
pág. 312 e 313. Idem: TAJAJÓS, Vicente. História Administrativa do Brasil, DASP, Serviço de 
Documentação, 1956. vol. II, pág. 179 e ss. 
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serviu muito tempo, e em muitas coisas de meu Serviço nas quais sempre 

deu de si mui boa conta.... 

Segue-se a longa e minuciosa descrição das terras continentais e ilhas 

doadas, bem como os poderes absolutos que lhe são conferidos. Os donatários 

passaram a se chamar Capitães e Governadores das respectivas capitanias, com 

poderes de Jurisdição civil e criminal161, sendo que nas questões cíveis não havia 

apelação nem agravo até a quantia de cem mil reais. 

Nos casos criminais162, o Capitão e o Governador e seu Ouvidor tinham 

jurisdição e alçada de morte natural, inclusive em escravos e gentios, e assim mesmo 

em peões, cristãos, homens livres, com poderes para condenar, sem apelação nem 

agravo e nas pessoas. 

[...] de mor qualidade terão alçada de dez anos de degredo e até cem 

cruzados de pena sem apelação nem atravo, e porém nos quatro casos 

seguintes: heresia, quando o herético fosse entregue pelo eclesiástico; e 

traição e sodomia e moeda falsa terão alçada em toda pessoa de qualquer 

qualidade que seja para condenar os culpados à morte e dar suas sentenças 

a execução, sem apelação nem agravo. 

Muitos outros poderes foram concedidos ao donatário, como o de transformar 

em vilas todas e quaisquer povoações,  

[...] os quais terão termo e jurisdição, liberdades e insígnias de vilas, segundo 

o foro e costume de meus Reinos. 

Entendemos, que nestas prescrições severas, manifestaram-se duas grandes 

preocupações do Rei: a de manter a autoridade do Capitão ou Governador, 

                                                             
161 Veja-se o Capítulo 2 – Segunda parte desta tese, onde analisamos estes aspectos jurídicos na 
organização das Capitanias. 
162  MEIRA, Silvio Augusto de Bastos. O Direito Vivo. Editora da Universidade Federal de Goiás, 
Goiânia, 1984. Idem: Mendonça, Marcos Carneiro de. Raízes da Formação Administração do Brasil. 
Conselho Federal de Cultura, Rio de Janeiro,1972. 
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outorgando-lhe poderes judiciais extremos, bem como a de desenvolver a capitania, 

com a criação de vilas por toda parte, conforme o progresso das povoações. 

Os donatários tinham o poder de nomear tabeliões do público e judicial, 

assinando-lhe as respectivas cartas e tomando-lhes os juramentos. 

O Rei fazia doação e mercê de juro e herdade para sempre das alcaiasarias-

mores, referentes a todas as vilas e povoação, com todas as rendas, direitos e foros 

e tributos, segundo estão escritas no Foral. 

A Carta de Doação concedeu a Duarte Coelho todas as moendas d’água, 

marinhas de sal e quaisquer outros engenhos de qualquer qualidade, bem como o 

poder de conceder licença para que particulares os construam e explorem, pagando 

o foro tributo que “concertar”. 

Minuciosa e detalhada a Carta fez mercê de juro e herdade para sempre de 

dez léguas de terra do longo da costa da dita capitania e governança e “entrarão pelo 

sertão tanto quanto puderem entrar e for de minha conquista”. 

A terra ficaria livre e isenta sem dela pegar foro, tributo, nenhum direito, 

somente o dízimo de Deus à ordem do Mestrado de nosso Senhor Jesus Cristo e 

dentro de vinte anos do dia em que tomar posse em qualquer parte. Não tomando 

posse, juntas serão repartidas em quatro ou cinco partes e não sendo de uma ou outra 

menos de cinco léguas, partes essas que o Capitão e Governador e seus sucessores 

poderão arrendar e aforar ou em pessoas, ou como bem quiserem, pelos foros e 

tributos que fixaram, não cabendo o pagamento ao Rei de Foro algum, apenas o 

dízimo de Deus à Ordem163. 

Ao Capitão e Governador era proibido de tomar para si sesmaria das ditas 

terras, podendo, no entanto, dar e repartir ditas terras de sesmaria a outras pessoas 

de qualquer qualidade e condição, sem direito algum, a não ser o dizimo de Deus. 

Esta proibição se estendia à mulher e aos filhos do Governador. Poderia, no entanto, 

dar a repartir por seus filhos fora do morgado e assim por seus parentes. 

                                                             
163 MARTINS JÚNIOR, Isidoro. História do Direito Nacional. Departamento de Imprensa Nacional. 
Ministério da Justiça. Editora Universidade de Brasília. Coleção Memória Jurídica Nacional. Vol. I, 
Brasília, 1984.  
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O limite de concessão a parentes, inclusive filhos, que não poderiam receber 

área superior a que deu a qualquer pessoa estranha, configura cláusula que identificar 

a preocupação de povoar e desenvolver as regiões objeto de divisão em sesmarias, 

com restrições ao próprio Governador – uma política de colonização dentro do instituto 

da patrimonialidade régia. 

No que se refere ao pescado, concedia ao Governador a metade da dízima 

que sobre ele recaia, sendo a outra metade do Rei – “segundo no Foral é declarado” 

– recaindo sobre todo o pescado que se matar em toda a capitania, fora das dez 

léguas do Capitão e Governador “porquanto as ditas dez léguas, é terra sua, livre, isenta, 

segundo atrás é declarado”. 

Concede outrossim doação e mercê de juro e herdade da redizima de todas 

as rendas e direitos que pertencerem à dita Ordem de Cristo e ao próprio Rei. Define 

a redizima, concluindo-se que a redizima era uma parte da dízima: 

[...] assim dos dízimos como de quaisquer outras rendas ou direitos de 

qualquer qualidade que sejam, haja o dito Capitão e Governador e seus 

sucessores uma dizima que é de dez partes uma. 

Em relação à madeira – Brasil – concedeu mercê de juro e de herdades para 

sempre da vinte na parte do que render, liquidamente, o foro de todos os custos da 

maneira (Brasil) que for remetida para o Reino. A conta se faria na Casa da mina da 

cidade de Lisboa, isto porquanto. No caso de infração incorreria as penas prescritas 

no Foral. 

[...] todo o Brasil que na dita terra houver há de ser sempre meu e de meus 

sucessores sem o dito Capitão e Governador nem outra qualquer pessoa 

poder tratar nele, nem vendê-lo para fora, somente poderá o dito Capitão e 

assim os moradores da dita capitania aproveitar-se do dito Brasil aí na terra 

no que lhes for necessário. 
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O Rei não abria mão de seus direitos e só pagava a contribuição, ou seja, a 

vinheta do Capitão, depois da madeira chegar a Lisboa e ali ser avaliada e vendida164. 

Com relação aos escravos, concedia ao Capitão e Governador e seus 

sucessores juro e herdade, para os que houverem na dita terra ou aqueles que 

resgatarem, devendo enviar a Lisboa vinte e quatro peças cada ano, podendo fazer 

delas o que lhes bem vier. 

Os escravos viriam ao porto de Lisboa trazendo em anexo certidão dos oficiais 

da dita terra de como são seus, através da qual lhe serão despachados os ditos 

escravos forros, sem deles pagar direitos alguns, nem cinco por cento, e além destas 

vinte e quatro peças forras poderiam mandar por marinheiros e grumetes em seus 

navios todos os escravos que quisessem e lhes for necessário. Assim, os escravos 

eram tratados como peças e deveria referir-se o documento aos índios escravizados 

na época165. 

Passa em seguida a Carta de Doação a analisar o direito de sucessão166. 

Deferido este direito aos filhos e filhas legítimos do Capitão e Governador, 

transferindo-se sempre ao filho varão e, enquanto houver varão do mesmo grau não 

suceda filha, posto que seja de maior idade que o filho.  

Não havendo macho, ou havendo, e não sendo em tão propinco grau, ao 

último possuidor como a fêmea, que então suceda a fêmea e, enquanto houver 

descendentes legítimos machos ou fêmeas que não suceda bastardo algum.  

Só na hipótese de não existirem descendentes legítimos é que sucederiam os 

bastardos machos e fêmeas não sendo de danado coito. A sucessão, neste caso, 

obedecia à mesma ordem dos legítimos. Não existindo descendentes, quer legítimos, 

quer bastardos, nem ascendentes, sucederiam os transversais.  

                                                             
164 VIANNA, Hélio. História do Brasil. Edições Melhoramentos. Editora da Universidade de São Paulo. 
1975. Idem: História do Brasil Colonial. Cia. São Paulo: Editora Nacional, 1950.  
165 DIAS, Manuel Nunes. A Companhia Geral do Grão Pará e Maranhão. São Paulo, 1971. Idem: 
Colonização da Amazônica, Porto, 1968. 
166 Por poderem se transmitir por herança, as capitanias se houveram como “hereditárias”. Mas só o 
foram por vontade do rei doados ou através da confirmação do seu sucessor. Isso porque as capitanias 
eram acima de tudo, inalienáveis. Na sucessão das terras e bens da Coroa, apenas esta, e ninguém 
mais, era a mandante. A soberania era privilégio exclusivo da monarquia centralização. Não do 
“governador” ou da sua “governança”. 
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Antes, porém, de chamar os transversais, estabelecia que não havendo 

descendentes legítimos e apenas bastardos, poderia o possuidor da capitania 

desprezar esses bastardos e chamar á sucessão os transversais, e: 

[...] isto hei assim por bem sem embaraço da lei mental 167 que diz que não 

sucedem fêmeas nem bastardos nem transversais e ascendentes do modo 

já declarado. 

Proibia que a Capitania e demais bens doados fossem partidos ou cambiados, 

espedaçados, ou alheado, nem mesmo por casamento a filho ou filha, nem a outra 

pessoa dar, nem mesmo para tirar pessoa de cativeiro. 

Ainda que seja mais piedoso, porque minha tenção e vontade é que a dita 

capitania e governança e coisas do dito Capitão e Governador nesta doação 

dadas hão de ser sempre juntas e se não partam nem alienem em tempo 

algum”. 

A penalidade prevista no caso de infração seria a perda da Capitania em favor 

daquele que o sucederia se fosse morto. O sucessor não perderia a concessão, salvo 

se fosse traidor à Coroa. 

Nessa análise, que ora fazemos, não se acham explícitos todos os poderes, 

minuciosíssimos, exposto de maneira exaustiva na Carta de Doação de D. João III. 

Cabe assinalar, no entanto, que título abrange matérias de direitos público, referentes 

à estrutura e administração da Capitania; penetra pelo direito tributário, estabelecendo 

normas sobre a cobrança dos dízimos e vintenas.  

Preocupa-se com a exploração do pau-brasil, a riqueza da época. Estatui 

sobre sucessões, firmando direitos dos descendentes legítimos, bastardos, colaterais 

e ascendentes. Em alguns pontos, quanto aos bastardos, insurge-se contra a velha 

                                                             
167 Para coibir a frequência de doações de bens da Coroa compensatórias de serviços prestados, D. 
João I,com o concenso do jurista João das Regras, imaginara uma lei que disciplinasse os direitos dos 
donatários aos bens doados e a forma de sucessão. Mas não a expediu. Promulgou-a D. Duarte em 8 
de abril de 1484, ficando conhecida por lei mental porque, como se explicou, seu pai a tivera em mente. 
Tratava-se mais de plano político – integrado no esquema de centralização – do que de uma lei civil. 
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lei mental, dos tempos de D. Duarte. Dirigida especialmente contra a poderosa 

nobreza da espoca, que ficava a mercê do Rei, em casos de sucessão. 

Á lei é uma maneira de formalização do direito, é uma das fontes significativas 

dos direitos afirma Pinto Ferreira168. 

Recaséns Siches afirma que: 

La Constitucíon puede establecer una diferencia de rango o grado entre sus 

normas y las leys ulteriores, en cuanto que determine que las modificaciones 

o enmendas de la misma deban ser elaboradas siguiendo un procedimiento 

diverso de la lesgislacíon ordinaria, esto es, que para la reforma de la 

constitucíon serán precisos requisitos especiales, no requiridos para el 

estabelecimento de las demás leyes corrientes. 169 

Entendemos que o conteúdo dos forais das capitanias pela análise jurídica 

que procedemos identificam a gênese de nossas constituições, anteriores ás da 

colônias inglesas (1620). 

O estudo jurídico-institucional das capitanias, nos primórdios da colonização 

portuguesa do Brasil, e a análise do conceito de “constituição” e sua evolução 

semântica dentro da historia política moderna reúnem elementos que se encontram 

presentes no Regimento das Capitanias – nas Doações e nos Forais – como Cartas 

Constitucionais. 

  

                                                             

168 FERREIRA, Pinto. Curso de Direito Constitucional, Saraiva, 4ª edição, 1978. 
169 SICHES, Recaséns. Estudios de Filosofia del Derecho, Barcelona, 1936, pág. 166. 
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3. OS NOVOS PARADIGMAS DA MUDANÇA NA REFORMA DO EST ADO. 

  O passado explica o presente e determina o futuro.  

 

O processo de colonização brasileiro demonstrado acima explica o 

funcionamento das instituições brasileiras e, em grande parte o direito pátrio. Mesmo 

após a independência em 1822 as relações de poder são mantidas, justificando o texto 

constitucional de 1824 e, a manutenção da legislação ordinária até a Primeira 

República. 

Iniciando a discussão com o direito público, a formação do Pacto Federativo 

brasileiro se consolida com as capitanias, as quais, acabam por privilegiar o poder 

local. Há todo um processo de transferência de poder do centro à periferia (município) 

sendo que, os mecanismos jurídicos de controle, embora existentes, são 

eminentemente ineficazes, permitindo a formação de grupos de poder local. 

Estes grupos de poder local permanecem no Brasil até hoje, impedindo a 

construção de políticas nacionais em detrimento da manutenção de relações de poder 

locais. Isto explica as várias constituições brasileiras, especialmente a atual, de 1988, 

colocar o Município como ente político autônomo, isto é, com autonomia política e 

financeira. Em nenhum outro país do mundo o poder local tem o grau de autonomia 

que encontra no Brasil. 

O município é uma estrutura econômica inviável que vicia todo o Pacto 

Federativo pois, ao não possuir capacidade econômica de se manter abre a 

necessidade de políticas paliativas de transferência de receita que geram um 

desequilíbrio fiscal na federação impedindo a eliminação de desigualdades regionais 

e um desenvolvimento equilibrado. 

A agenda política brasileira é dominada por interesses locais e não por temas 

nacionais. Considerando que as bases eleitorais são locais, o que ocorre desde a 

época das Capitanias, o jogo político se dá sobre os interesses locais e não em 

relação a interesse nacional, criando fenômenos como a “guerra fiscal” entre os 

estados e municípios. 
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O ente federado intermediário, isto é, o Estado, desaparece na repartição de 

competências a ponto de, na atual Constituição, só existir uma única competência 

exclusiva, a do gás encanado. As demais são da União ou dos Municípios, tanto é 

que, em termos de política real, o cidadão conhece a agenda política do Presidente 

da República e do Prefeito, desconhecendo o que acontece no Governo do Estado. 

Tanto é verdade que os maiores níveis de crescimento econômico ocorrem 

nos períodos de centralização do poder no governo federal, isto é, com Getúlio Vargas 

– e também Juscelino que vem logo em seguida. Mesmo nos primeiros governos 

militares, em que pese o obscurantismo político, houve um desenvolvimento maior 

que nos anos anteriores, o que foi bloqueado pelos choques do petróleo e a 

incompetência das assessorias técnicas, especialmente as econômicas. 

Do lado do direito privado há a ascensão do perfect privatist, que nos fala 

Bruce Ackerman170. Para o constitucionalista norte-americano a cidadania é exercida 

com base no atendimento de interesses privados, sendo que, somente haverá uma 

ação do cidadão em prol da coletividade ou da nação caso um interesse particular seu 

seja atendido nessa sua ação. 

Considerando a formação de grupos políticos locais e não nacionais e, a 

formação do Brasil como uma grande empresa exportadora, não é difícil comprovar a 

existência do perfect privatistic no Brasil. Há um incentivo com o modelo de 

capitanistas e sesmarias a formação de interesses privados acima dos interesses 

públicos.  

As delegações (forais) permitem que a colonização brasileira seja feita a partir 

de interesses particulares se sobrepujando aos nacionais. Ao pensar em um projeto 

de exploração comercial e não de formação de uma nação, Portugal, além da 

formação de elites de poder locais, permite a criação de um comportamento 

privatístico entre os donatários e demais beneficiados. 

 

                                                             
170  ACKERMAN, Bruce. Nós, o Povo Soberano – Fundamentos do Direito Constitucional. Belo 
Horizonte; Del Rey, 2006, p. 432. 
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Interesse econômico particular passa a ser confundido com interesse da 

nação brasileira, aplicando-se ao Brasil, mutatis mutandis, a frase, dita na década de 

20, pelo presidente da General Motors Charles Wilson “what was good for our country 

was good for General Motors – and vice versa”. 

A figura do perfect privatistic é explicitada na legislação brasileira. Tanto é, 

que após a independência, momento político propício para a construção de uma 

nação brasileira, não houve qualquer alteração legislativa, permanecendo em vigor no 

Brasil as ordenações do Reino de Portugal. 

A Constituição de 1824 tem um viés fortemente liberal, tratando apenas da 

limitação dos poderes do Estado e, garantias à propriedade privada, como se observa 

no art. 179: “A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos Brazileiros, 

que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida 

pela Constituição do Imperio, pela maneira seguinte.” 

A manutenção dos interesses privados também se comprova pelo Código 

Comercial de 1850. Isto é, antes mesmo de possuirmos uma legislação que regulasse 

os atos da vida civil, o Brasil primeiro trata da questão comercial, isto é, das suas 

exportações para os grandes centros comerciais. Somente passado um quarto de 

século da proclamação da República (1889) é que o Brasil trata da sua vida civil, com 

o Código de 1916, aplicando até então, a legislação imperial portuguesa. 

Isto porque, somente neste período é que se floresceu uma vida urbana 

nacional, em alguns poucos centros como Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Porto 

Alegre. A vida econômica permanecia organizada como uma empresa exportadora de 

produtos agrícolas e, a divisão da terra, igual as capitanias. 

Não há interesse em organizar a sociedade brasileira, mas sim, manter suas 

estruturas de servidão e dependência dos centros de poder econômicos estrangeiros. 

Tal dependência somente é quebrada pela iniciativa de Getúlio Vargas e as condições 

externas ocasionadas pela II Guerra Mundial obrigando o Brasil a criar uma alternativa 

econômica interna. 
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Esta “alternativa para dentro” já começa a ser traçada na I Guerra Mundial, 

período em que as relações geopolíticas internacionais são alteradas permitindo uma 

maior autonomia para a América Latina. Estas mudanças permitem a formação no 

Brasil, e também em outros países da região, de um arcabouço jurídico que traz uma 

autonomia relativa aos países sul americanos. 

No âmbito constitucional a principal novidade é o surgimento de uma ordem 

econômica e social, que garante ao Estado poderes e mecanismos de intervenção na 

economia e, fornecimento de serviços públicos. Tal movimento geoeconômico é 

acompanhado, no Brasil, por toda uma nova legislação ordinária que muda o perfil 

patrimonialista do país e, funda uma nação. 

Há várias leis que podemos citar além do código civil de 1916. Há a criação 

de toda a legislação societária na década de 30, a legislação laboral na década de 40, 

a previdenciária no mesmo período, a legislação criminal também na década de 40, a 

legislação falimentar, o código de minas, a unificação do direito processual. 

Este viés desenvolvimentista trazido pelas mudanças das décadas de 30/40 

perdura até os anos 90, momento em que o neoliberalismo volta com força total na 

América do Sul. A legislação antes direcionado ao planejamento e crescimento do 

Estado e, o desenvolvimento social é substituída por uma legislação protetiva ao 

mercado internacional, abandonando o projeto desenvolvimentista. 

Com isso, há o surgimento de uma legislação protetiva aos bancos, que 

flexibiliza a proteção aos trabalhadores, concede incentivos fiscais, aumenta carga 

tributária, privatização dos serviços públicos, dentre outras ações legislativas. Há um 

movimento de desconstrução nacional iniciado especialmente na segunda década de 

90, que tenta afastar o modelo desenvolvimentista que rompeu com o passado 

privatista. 

Toda narrativa até aqui adotada, descreveu com grande gama de 

detalhamento a respeito da forma de Estado Patrimonialista que os portugueses aqui 

desenvolveram como herança lógica e concatenada de nossa colonização, migrando 

para um modelo de Estado Burocrático (a partir da década de 30) e, tentando alterar 

para um modelo gerencial na década de 90. 
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É necessário argumentar no sentido de que as origens coloniais deste país 

que implicaram no grande atraso desenvolvimentista que suportamos. Nas palavras 

do que sintetiza Bresser Pereira171: 

Podemos ver hoje no mundo quatro tipos de países segundo o critério de seu 

grau de desenvolvimento econômico ou do fato de terem ou não realizado a 

sua revolução capitalista: os países ricos e os países de renda média, que já 

realizaram sua revolução nacional e industrial, os países pré-industriais que 

buscam no momento realiza-la, e os países pobres. Essa classificação parte 

do pressuposto de que a revolução capitalista é o momento crucial na história 

de cada povo. Quando uma nação logra se organizar politicamente, constrói 

um Estado e forma um estado-nação dotado de um mercado interno, surgem 

as condições para sua revolução industrial e, em seguida, seu 

desenvolvimento sustentado. 

Não conhecíamos outra forma de organização da Administração Pública, 

razão pela qual logicamente era essa a forma de organização aqui adotada. É 

necessário esclarecer que, como um movimento de evolução mundial, essa forma de 

organização não poderia prevalecer. 

Nos termos do que mesmo autor sintetiza em outra obra, temos a explicação 

de que, 

o Estado brasileiro, no início do século XX, era um Estado oligárquico e 

patrimonial, no seio de uma economia agrícola mercantil e de uma sociedade 

de classes mal saída do escravismo. Cem anos depois, é hoje um Estado 

democrático, entre burocrático e gerencial, presidindo sobre uma economia 

capitalista globalizada e uma sociedade que não é mais principalmente de 

classes mas de estratos: uma sociedade pós-industrial172.  

Após toda análise histórica da formação do Estado econômico brasileiro, fica 

necessário destacar que a transição paradigmática de forma da Administração 

                                                             
171 BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. A construção política do Brasil. São Paulo: Editora 34, 2015, p. 
35. 
172 BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Do Estado Patrimonial ao Gerencial. In Pinheiro, Wilheim e 
Sachs (orgs.), Brasil: Um Século de Transformações. S.Paulo: Cia. das Letras, 2001, p. 222-259.  
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Pública, precisou ser reformada posto que a dinâmica da sociedade implicou numa 

nova forma de atuação política. 

Nesse cenário descrito, ficou claro esmiuçar o caráter patrimonialista da forma 

que a Administração Pública adotava na prática administrativa. Há aqui uma íntima 

relação entre o modelo de estado e a estrutura econômica do país.  

Exemplo disso é o controle de preços. Classicamente, havia a crença de os 

preços conterem em si a informação relevante essencial para os agentes 

interessados, pois seria o sinal inconfundível de escassez ou da abundância, 

conforme subissem ou baixassem. A escassez ou abundância estariam refletidas nos 

preços. 

No mercado, que os economistas chamam de bens exclusivos, dá-se a 

chamada preferência revelada, ou seja, pode-se afirmar que os consumidores 

realmente preferiram os bens por eles adquiridos porque os disputaram no mesmo 

mercado, dispondo-se a sacrificar uma parcela de suas rendas para obtê-los. Diz-se, 

por este motivo, que a comunidade vota nos artigos que deseja ver produzidos, 

manifestando as suas preferências por aqueles bens cujos preços se dispõe a pagar.” 

(Nusdeo, 2001: 160). 

De outro lado, os bens coletivos são aqueles aptos ao atendimento simultâneo 

das necessidades de um grupo ou coletividade (saúde, educação, transporte público), 

o que não pode ocorrem em hipótese alguma em um modelo liberal. 

Assim, o funcionamento do Estado Liberal, num ambiente de concorrência 

perfeita, exige: 

i) Ampla mobilidade de fatores; 

ii) Pleno acesso à informação; 

iii) Ausência de concentração econômica 

iv) Ausência de externalidades; 

v) Exclusividade de todos os bens. 
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Contudo, o modelo de estado liberal patrimonialista, que o Brasil adota em 

suas duas primeiras Constituições (1824 e 1891) não mais responde as necessidades 

da sociedade. O modelo é rompido por Vargas que cria, em 1930, o modelo 

burocrático de Estados, cujas características principais são: 

i) Profissionalização das carreiras públicas; 

ii) Formalismo e desconfiança do agente público; 

iii) Apego ao legalismo/legalidade 

iv) Centralização (hierarquia funcional) 

v) Estado hipertrofiado e protagonista 

Uma das melhores análises sobre os discursos econômicos de Vargas, é a 

análise de Pedro Dutra FONSECA (1989, p. 59): 

Evidentemente a defesa do intervencionismo dava-se em contexto 
ideológico que de forma alguma o opunha à iniciativa privada: ao 
contrário, dizia-se, com sua atuação o Estado deveria ajuda-la e 
promove-la; ambos uniam-se para enfrentar as barreiras que se 
antepunham ao progresso. Na retórica governista, isso equivalia a 
dizer que o Estado só deveria atuar na economia quando houvesse 
“necessidade social”, esta entendida quando não fosse para beneficiar 
particularmente alguma classe ou grupo de pessoas, regiões ou 
atividades econômicas, mas para sanar problemas que afligiam a toda 
sociedade. 
 

Com a volta dos neoliberais ao poder nas eleições de 1989 (Fernando Collor 

de Melo) há uma adoção no Brasil do Consenso de Washington que prega, a partir as 

experiências da Inglaterra e da França, a saída do Estado da Ordem Econômica. 

Se o período pré II Guerra Mundial foi marcado pelo crescimento dos 

mecanismos de intervenção estatais nas ordens econômica e social, o final do século 

foi marcado pela saída desordenada destas mesmas ordens. A partir de então, 

economia e sociedade deveriam ser organizadas pelas forças de mercada, sem uma 

intervenção direta do Estado que, deste período em diante somente tem a  função de 

impor e fiscalizar metas de atuação do setor privado. 
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Cria-se com isso, o chamado Estado Gerencial. Quem melhor define este 

novo modelo, é Bresser-Pereira: 

“A implementação da Reforma Gerencial de 1995 durará muitos anos 
no Brasil. Passará por avanços e retrocessos. Enfrentará a natural 
resistência à mudança e o corporativismo dos velhos burocratas, os 
interesses eleitorais dos políticos, o interesse dos capitalistas em obter 
benefícios do Estado.” (Bresser-Pereira, Do Estado Patrimonial ao 
Gerencial, pg. 27). 

Uma das mudanças observadas foi a inserção do princípio da eficiência no 

Texto constitucional por meio da EC 19/98. 

1. Economicidade: diz respeito à redução dos custos dos recursos requeridos ou 

utilizados, mantendo atenção à qualidade apropriada (em resumo: gastar 

menos) 

2. Eficiência: diz respeito à relação entre os resultados dos bens, serviços e os 

recursos utilizados para produzi-los. Até que ponto um resultado máximo é 

alcançado com base em um determinado input, ou [até que ponto] um mínimo 

input produz um dado resultado (em resumo: gastar-se bem) 

3. Efetividade: diz respeito à relação entre os resultados pretendidos e os 

resultados efetivos de projetos, programas e outras atividades. Quão 

satisfatoriamente os resultados de bens, serviços e outros resultados cumprem 

os objetivos das políticas, os alvos operacionais e os outros efeitos 

pretendidos? (em resumo, gastar-se sabiamente).   

Trata-se com isso, de um modelo de gestão do Estado baseado em resultados 

impostos pelo mercado. Contudo, vale a pena considerar que o modelo gerencial não 

possui grandes diferenças para o modelo patrimonial do século XIX. Em ambos os 

casos há o interesso implícito de beneficiar a classe econômica dominante, isto é, 

atingir resultados econômicos vantajosos. Só que, no passado eram os fazendeiros, 

hoje, os especuladores financeiros e empresas estrangeiras. 

Entretanto, a reforma da década de 90 foi extremamente mal planejada, 

implicando que o texto constitucional não foi integralmente reformado (o que seria um 

golpe contra o legislador constituinte), permanecendo no texto, partes de modelo 
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burocrático e, partes do modelo gerencial, isto sem contar, na eterna proteção a 

propriedade rural que ainda decorre do patrimonialismo lusitano.  
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CONCLUSÃO 

Pelo que ficou comprovado no corpo desta tese de doutoramento, já podemos 

concluir. 

A discriminação dos direitos individuais deu inicio as declarações escritas 

oficiais, tão importantes para a história política dos povos. Nessa área cabe a “ Magna 

Carta” de 1215, o inicio da tradição escritural desses direitos .Sucederam-na outros 

documentos, na Inglaterra. A colonização da America trouxe para o setentrião 

americano as “cartas” e os “pactos” definidores de direitos, ligados ao esboço de uma 

estrutura administrativa, legislativa e judiciária que, embora rudimentar, era das mais 

atuantes, vendo-se nessas cartas, seja da Virginia, seja de Massachussetts ou de 

Rhode Island, “constituições em embrião”, contemporâneas de famoso “ Instrumento  

Government”, editado por  CHOMWELL, em 1653. 

Os pactos, de que a historia constitucional inglesa é particularmente fértil, são 

convenções entre o monarca e os súditos concernentes ao modo do governo e as 

garantias de direitos individuais. Seu fundamento é o acordo de vontades, entre o rei 

e os súditos. O mais celebre desses pactos é a Magna Carta, que consubstancia o 

acordo entre João sem Terra e seus súditos revoltados, sobre direitos a serem 

respeitados pela Coroa (1215). Outro, que a doutrina inglesa aponta, é a Petition of 

Rights (1628) que os parlamentares conseguiram impor ao rei da Inglaterra Carlos I, 

forçando-o ao respeito de direitos fundamentais dos cidadãos ingleses.   

Os forais ou cartas de franquia têm em comum com os pactos a forma escrita 

e a matéria que é a proteção a direitos individuais. Organiza-se nelas, porem, a 

participação dos súditos no governo local, inserindo-se assim, nesses forais, um 

elemento propriamente político, estranho a maioria dos pactos.  

Próximos ainda dos pactos, de cujo caráter pela sanção real participava, mas 

já bem próximos da ideia de Constituição, situam-se os contratos de colonização, 

típicos das historias das colônias da América do Norte.  

Chegados à América, os peregrinos, mormente puritanos, imbuídos de 

igualitarismo, não encontrando na nova terra poder estabelecido, fixavam por mutuo 
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consenso, as regras por que haveriam de governarem-se. Firma-se, assim, pelos 

chefes de família a bordo do May flower, o celebre Compact (1620), desse modo se 

estabelecem as Fundamental Orders of Connecticult (1639), mais tarde confirmadas 

pelo Rei Carlos II que as incorporou a carta outorgada em 1662. 

Transparece ai a ideia de estabelecimento e organização do governo pelos 

próprios governadores, que é uma das bases da ideia da Constituição.  

A ideia de Constituição escrita, instrumento de institucionalização política, é 

um fato cultural e, portanto, histórico.  

As constituições devem se inspirar nas condições sociais e nas tradições 

históricas do povo para o qual ela se destina sob pena de que resultam em regimes 

políticos instáveis, porque não tem nada a ver com a identidade cultural do povo que 

a inspirou.  

Diante desses antecedentes, identificamos as “Cartas de Doações e Forais 

de Capitania”, expedidas por D. João III, a partir de 1534, - quase cem anos antes da 

primeira colônia inglesa na America, como as “raízes constitucionais do Brasil”. 

O exame de uma das “Cartas de Doação” vem comprovar a conclusão a que 

chegamos, de que as Capitanias eram autonomias político-administrativas, cujos 

donatários possuíam poderes quase iluminados, reservando-se o Rei apenas “o 

dízimo das colheitas e do pescado, e monopólio de comercio do pau-brasil, das 

especiarias e das drogas, e o quinto das pedras e dos metais preciosos. ” 

A leitura do modelo das “ Cartas de Doações”, dá-nos, a estrutura de um texto 

constitucional.  

A doação das terras era feita com a clausula de inalienabilidade, mas era 

vitalícia e “transmissível por herança ao filho varão”. Obvia a analogia com o regime 

monárquico. E o regimento previa um crime de responsabilidade: ocorreria se o 

donatário por qualquer forma doasse, escambasse, partilhasse ou alienasse a 

Capitania. Por outro lado, dispunha a “Carta” que o donatário se chamaria 

perpetuamente capitão e governados, e os seus sucessores manteriam o apelido de 

família. Assim, estava implantado nas terras da Colônia um sistema “sui generis” de 

governo destinado a ter frutuosos resultados para a Coroa.  
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Como aconteceria com todas as constituições que no futuro seriam editadas, 

a “carta” estabelecia um sistema tributário, cabendo ao “capitão-governador” 

Direito “as marinhas de sal, moendas d’água e quaisquer outros engenhos” 

Direito ao resgate dos escravos em numero indeterminado, bem como ao de 

enviar trinta e nove para Lisboa e vender os que desejassem, sem ônus; 

Direito a mais dizimo de todo o pescado da Capitania; 

“Direito a redizima de todas as dizimas, rendas e direitos d’El-Rei” 

Direito de “portarem dos barcos que puser nos rios, após taxação das 

câmaras.”  

Direito a pensão anual de 500 reis pagas pelos tabelioes de todas as vilas e 

povoados. 

Direito as alcaidarias-mores das mesmas vilas e povoações, com todos os 

foros, rendas e direitos.  

A Carta também especificava a competência administrativa e judiciária do 

capitão-governador: 

Competia ao Capitão criar vilas, “com seu termo, jurisdição, liberdade e 

insígnias”, segundo o foro e o costume do reino; 

Competia-lhe também criar e prover os cargos de tabelião e ofícios do cível e 

do crime, fixando-lhes regimento; 

Competia-lhe ainda exercer jurisdição cível e criminal, cabendo-lhe criar os 

cargos de ouvidor, juiz, meirinho, escrivão e mais auxiliares, nomeando os titulares 

para tais funções. Fixando expressa competência, dispunha a “Carta” que, no crime, 

“o capitão e seu ouvidor tem jurisdição conjunta com alçada ate pena de morte, 

podendo absolver ou condenar, sem apelação nem agravo”. Isto, no tocante a 

escravos, gentio, peões cristãos e homens livres. Se as tratasse, porém, de “pessoas 

de mor qualidade”, a alçada só iria a causas criminais para cujos casos fossem 

prevista pena de dez anos de degredo e cem cruzados de multa. Mesmo essas 
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pessoas, contudo, poderiam ser julgadas pelo Capitão e pelo ouvidor nos crimes de 

sodomia, heresia e moeda falsa. 

Alem dessas normas explicitas no tocante ao exercício acumulado dos 

poderes executivo e judiciário, dispunha a “Carta”de outras, relativas a suspensão da 

pena para todos os criminosos foragidos que quisessem vir para as Capitanias, 

declaradas “ couto e homizio”. 

Muitas outras normas constitucionais figuram na “Carta”, com as relativas ao 

parcelamento do solo, comercio com o estrangeiro, importação de mantimentos, 

armamentos e munições com franquia tributaria. E, particularmente dois deveres para 

os moradores das Capitanias, obrigação de serviço militar junto ao Capitão, em tempo 

de guerra, a obrigação de pagar impostos aos alcaides-mores das vilas.  

A “Carta de Doação”, pelo caráter estrutural de suas normas, pela definição 

de atribuições e poderes, pela discriminação fiscal, pelas normas administrativas e 

pelo enunciado dos direitos e deveres dos moradores, funcionam como documento 

básico, um estatuto do Brasil nascente.  

As “Cartas de Doações e Forais de Capitanias”, por organizarem a vida na 

colônia, estabelecendo as competências na consecução da ordem social, tipificam-se 

como leis constitucionais. 

A Instituição da Capitania do Brasil, como instituição do século XVI, resultou 

do poder de exceção do rei. E foi donatária. Não foi, como se pretende comprovar, 

hereditária. Sequer a administração da terra, dadas as Confirmações Régias. 

Na conjuntura em que se inseriu a instituição da Capitania, assente nas 

referidas Confirmações Regias, justificou-se e fundamentou-se a medida de defesa 

do patrimônio colonial, através da conquista e colonização.  

A Capitania do Brasil não foi um feudo. Sequer instituição semi-feudal. 

Instituiu-se conforme ficou demonstrado nesta tese, como entre inserido na 

modernidade capitalista.  
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No regime de trabalho da Capitania, não há vestígio de servidão, instituição 

tão característica do regime feudal. O peão, ou colono, era livre na Capitania, onde o 

problema de Mão de obra resolvia-se pela escravidão do Índio e do negro.  

O regime jurídico da Capitania doada a Juro e herdade, tipificou  elementos 

substanciais do pactum fiduciae dos romanos. Eis o que, também ficou demonstrado 

nesta Tese. 

Quando qualquer ato político-administrativo fosse praticado contrario ao 

ordenado no Estatuto de Doação, fazia com que o donatário perdesse a “governança”, 

da Capitania, ou ainda, se assim o entendesse o rei doador, ou se o seu sucessor que 

confirmaria ou não a cedência.  

A dupla liberalidade do fideicomisso constituía substituição e tipificava-se na 

medida em que o autor de ambas as liberalidades era o testador (o rei); isto porque, 

em rigor, o fiduciário( o donatário) nada transmitia ao fideicomissário ( o sesmeiro) ; 

pois, o transmitente era o testador – o rei – ainda que intermédio do fiduciário – o 

donatário.  

O fideicomissário não era sucessor do fiduciário, e este nenhum tempo era 

proprietário dos bens doados pelo testador.  

Os forais eram uma espécie de “carta de direitos” onde se fixavam os direitos 

e deveres de todos os povoadores; as relações entre os súditos e a entidade 

outorgante e outras normas de direito publico para a localidade. 

Os forais podiam contar disposições sobre os impostos em geral, sobre multas 

e composições para os diversos tipos de crimes ou contravenções, o serviço militar, 

as liberdades civis e garantias patrimoniais, o aproveitamento de matas e pastagens, 

o ônus e forma de provas judiciais – em conclusão, os forais eram verdadeiras cartas 

constitucionais.  

A interpretação das constituições, que no processo histórico integram a vida 

política dos povos compõe o problema crucial de todo o Direito Constitucional, 

especialmente pelo fato de que as mudanças da década de 90, demonstradas no 

último capítulo, comprovam que pouco se alterou da estrutura jurídica e social do 

Brasil transformando esta terra em um país.  
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Compreender o passado para melhor explicar o presente, desafio que se 

impõe neste momento de mudanças no Brasil político de hoje, mudanças essas com 

inevitáveis reflexos sobre a estrutura das suas instituições.  

Aqui fica a nossa contribuição.  
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