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RESUMO 
 
Este trabalho traz à baila os conceitos de Direito e de Justiça vigentes durante o 
reinado dos Reis Católicos, bem como o ordenamento jurídico vigente na época, em 
específico as Ordenanzas Reales de Castilla. Isabel de Castela e Fernando de 
Aragão, também conhecidos como Reis Católicos, uniram-se em matrimônio no ano 
de 1469, unificaram seus reinos e implementaram reformas no sistema jurídico e nas 
instituições existentes, mas a Castela coube o papel central dessa nova unidade 
política. Diante dessa realidade, embora o poder soberano fosse exercido por ambos 
os monarcas, de forma comum, os elementos básicos de cada reino – territórios, 
Fueros e Cortes – foram mantidos. Pode-se inferir que, com referida união, Isabel e 
Fernando desenvolveram um projeto centralizador pautado nos conceitos de Direito 
e de Justiça, tendo como fundamentos os preceitos aristotélico-tomistas, atuando, 
deste modo, enquanto juízes e legisladores, a fim de fortalecerem o sistema jurídico 
e de aplicarem e distribuírem a Justiça às afluências de seus territórios. Assim, 
ambos restauraram a ordem política e social e reformaram as instituições de 
governo e de Justiça em Castela, promovendo a centralização do poder. Nesse 
contexto, são ressaltados os conceitos de Direito e de Justiça vigentes à época dos 
Reis Católicos, a forma como legislavam e julgavam, bem como o ordenamento 
jurídico, em específico as Ordenanzas Reales de Castilla.  
 
Palavras-chave: Direito. Justiça Ordenanzas Reales de Castilla. Reis católicos. 



	
	

ABSTRACT 

This thesis brings in its speech the concepts of law and justice prevailing during the 
reign of the Catholic Kings, as well as the current law at the time, in particular the 
Ordenanzas Reales de Castilla. Isabel of Castile and Fernando of Aragon, also 
known as the Catholic Monarchs, joined in marriage in the year 1469, unified the 
kingdoms and implemented reforms in the legal system and existing institutions, but 
Castile fit the central role of this new political unit. Given this reality, although the 
sovereign power was exercised by both monarchs, the common form, the basic 
elements of each kingdom - territories Fueros and Cortes - were kept. It can be 
inferred that, with that union, Isabel and Fernando developed a centralized project on 
concepts of law and Justice, with the fundamentals the Aristotelian-Thomistic 
principles, acting thus as judges and legislators, in order to strengthen the system 
legal and to apply and distribute Justice to inflows from their territories. Thus, both 
restored the political and social order and the reformed institutions of government 
and Justice in Castile, promoting the centralization of power. In this context, were 
highlighted the concepts of law and Justice prevailing at the time of the Catholic 
Kings, the way legislating and thought, as well as the legal system, in particular the 
Ordenanzas Reales de Castilla. 
 

Keywords: Catholic kings. Justice. Law. Ordenanzas Reales de Castilla. 



	
	

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 10 

 

CAPÍTULO I - O REINADO DOS REIS CATÓLICOS ............................................. 17 

 

1.1 A ASCENSÃO DE ISABEL AO TRONO DE CASTELA ...................................... 20 

1.1.1 O Matrimônio de Fernando e Isabel e a Guerra em Castela ....................... 27 
1.2 OS FUNDAMENTOS DA MONARQUIA CASTELHANA .................................... 32 

1.3 O PROJETO ESPANHOL ................................................................................... 35 

 

CAPÍTULO II – OS FUNDAMENTOS DO DIREITO E DA JUSTIÇA DURANTE O 
REINADO DOS REIS CATOLICOS ......................................................................... 38 

2.1 PONTOS DE VISTA DA JUSTIÇA ARISTOTELICA ........................................... 39 

2.1.1 Notas Introdutórias do Pensamento Aristotélico ....................................... 39 
2.1.2 As Virtudes Aristotélicas e a Busca pelo Bem Supremo ........................... 43 
2.1.3 Justiça: Maior das Virtudes e sua Caracterização em Ética a Nicômaco . 46 

2.1.3.1 Espécies de Justiça .................................................................................... 48 

2.2 CONCEITOS DE DIREITO E JUSTIÇA PARA SÃO TOMAS DE AQUINO........ 56 

2.3 NOÇÃO DE JUSTIÇA DURANTE O REINADO DOS REIS CATOLICOS.......... 61 

2.4 DIREITO E LEI COMO INSTRUMENTALIZADORES DA JUSTICA .................. 69 

2.4.1 A Concepção do Direito Durante o Reinado dos Reis Católicos............... 75 

 

CAPÍTULO III - A PRODUÇÃO DE UM DIREITO JUSTO PARA A EFETIVA 
APLICAÇÃO DA JUSTIÇA....................................................................................... 79 

3.1 A PRODUÇÃO DE UM DIREITO JUSTO ........................................................... 79 

3.1.1 As Cortes de Toledo de 1480.........................................................................79 

3.1.2 As Ordenanzas Reales de Castilla.................................................................84 

3.2 OS REIS-JUÍZES: “COMO DEBE EL REY OIR E LIBRAR” ............................... 86 

3.3 OS REIS-LEGISLADORES ................................................................................. 91 

3.4 A APLICAÇÃO DO DIREITO E DA JUSTIÇA ..................................................... 95 

3.4.1 Das Cortes: Titulo XI – “De los Procuradores de las Cortes” .................... 96 



	
	

3.4.2 Do Conselho Real – Titulo III “Del Consejo del Rey” .................................. 99 

3.4.3 Das Chancelarias e Audiências Publicas – Titulo IV “De la Audiência e 
Chancelleria”..........................................................................................................107 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................... 112 

 
FONTES E BIBLIOGRAFIA.................................................................................... 115 

 
 



10	
	

 

INTRODUÇÃO 
 

A presente pesquisa apresenta os conceitos de Direito e de Justiça e sua 

utilização para fins de fortalecimento e centralização do poder real, durante o 

reinado dos Reis Católicos – título concedido pela Santa Sé em 1494 a Isabel e a 

Fernando. Estes monarcas foram de extrema importância para a consolidação da 

monarquia espanhola, sendo que, no seu reinado, vários projetos foram levados a 

cabo para que tal intuito fosse atingido. Dentre tais projetos, merece destaque a 

produção legislativa do período, em especial as Ordenanzas Reales de Castilla, 

também conhecida como Ordenamento de Montalvo. Assim, a pesquisa se limita, 

cronologicamente, ao período compreendido entre os anos de 1474 a 1504 e, 

geograficamente, ao reino ibérico de Castela. 

Durante muito tempo, Isabel e Fernando foram tidos como os forjadores 

do Estado Moderno espanhol. Para os cronistas do período, os Reis Católicos eram 

considerados como os responsáveis pela instauração de um cenário de paz em todo 

o reino, superando, deste modo, o caos que havia se instalado durante os reinados 

anteriores, em especial, durante o reinado de Enrique IV. Para estes escritores, 

Isabel e Fernando, pautados nos conceitos de Direito e Justiça, haviam instaurado 

uma nova ordem política. Dentre os seus contemporâneos merecem destaque os 

cronistas Fernando de Pulgar, Monsén Diego de Valera, Lorenzo Galíndez de 

Cavarjal, Rodrigo de Arévalo e o italiano Pedro Mártir de Angleria, os quais 

enalteceram o reinado de Isabel e Fernando, ajudando na construção e 

consolidação da imagem de um reinado mítico. A idéia de um reinado glorioso 

também se manifestas na obra de Maquiavel – O Príncipe – onde Fernando é citado 

como exemplo de príncipe a ser seguido. 

Durante a primeira metade do séc. XX, os historiadores ainda adotavam 

essa postura de enaltecer o reinado de Isabel e Fernando. No entanto, a partir da 

década de 1950, a historiografia contemporânea reviu essa visão adotada, surgindo 

vários estudos que permitiram elencar outros pontos de vista sobre a situação dos 

reinos peninsulares dos Reis Católicos. Dentre tais autores, destacam-se as obras 

de Ramon Menéndez Pidal Historia de España (1947), Luís Suarez Fernandéz Los 

Reyes Católicos: la conquista del trono (1989); II. Fundamentos de la monarquia, 

(1989); III. El tiempo de guerra de Granada (1990); IV. La expansión de la fé (1990); 
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V. El caminho hacia Europa, (1990), Miguel Angel Ladero Quesada la España de los 

reys católicos (1999), Jose Manuel Nieto Soria (1993; 1999), Gustavo Villapalos 

Salas Justicia y monarquia: puntos de vista sobre su evolución en el reinado de los 

reyes católicos (1997). 

Dentre as bases teóricas desta pesquisa, José Manuel Nieto Soria em 

sua obra Orígenes de la Monarquia Hispânica: propaganda y legitimación (1999) 

discute sobre a nobreza, realeza, cidades e clero a questão política e seu processo 

de legitimação, a justiça, entre outros assuntos. Miguel Angel Ladero Quesada traz 

assuntos que versam sobre temas fiscais e finanças regias, atividades econômicas e 

grupos sociais, em sua obra La España de los reyes católicos. Gustavo Villapalos 

Salas discute sobre as questões referentes à criação do Direito enquanto 

prerrogativa regia, bem como a reforma das instituições (Conselho Real, 

chancelarias e audiências, dentre outras) e a aplicação da Justiça por parte de 

Fernando e Isabel, entre outros autores. 

De acordo com esta historiografia contemporânea, entende-se que o 

grande mérito de tais monarcas foi a utilização e o incremento de instrumentos de 

governo já existentes, aliados à criação de outros meios de implementação da 

Justiça, promovendo ações integradoras, canalizando os sentimentos e as forças 

presentes para um objetivo maior: o fortalecimento e a centralização do poder real. 

Deste modo, os Reis Católicos não são mais considerados os criadores da Espanha, 

mas apenas vistos como os restauradores da Monarquia espanhola (VIDOTTE, 

2006, p. 11-12). 

A partir da análise das fontes selecionadas para a presente pesquisa - as 

Ordenanzas Reales de Castilla, As Siete Partidas, El Fuero Real e As Crônicas dos 

Reis Católicos, de Pulgar, dentre outras - concluiu-se que foi o conceito de Direito 

que efetivamente possibilitou a aplicação da Justiça, em termos práticos, 

acarretando, deste modo, o fortalecimento da imagem dos próprios Reis Católicos 

como forjadores do Estado moderno espanhol (ou restauradores da Monarquia 

espanhola), bem como de monarcas justos responsáveis pela condução de um 

estado de caos para um estado pacífico e justo. 

Como depreendido na análise das fontes, o projeto centralizador dos Reis 

Católicos teve como pilares o Direito e a Justiça. A análise conceitual, ainda que de 

forma sucinta, de tais elementos é relevante a fim de que se possa responder a 
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alguns questionamentos, dentre os quais destacam-se: qual a importância das 

Cortes de Toledo de 1480 e das Ordenanzas Reales de Castilla para a consolidação 

do projeto dos Reis Católicos? O que foi mais importante para a consecução de tais 

objetivos: o conceito de Justiça ou a possibilidade jurídica para a sua aplicação? 

Qual a importância da representação dos Reis como juízes e legisladores para o 

fortalecimento de suas imagens e restauração (e fortalecimento) da própria 

monarquia?  

No contexto histórico abrangido pela pesquisa, observa-se que referidos 

monarcas, na aplicação do Direito, utilizaram-se de aspectos tradicionais (como 

juízes, ao aplicarem a lei) e de aspectos mais recentes (ao legislarem efetivamente). 

Na Idade Média, São Tomás de Aquino, para a elaboração de um conceito de 

Justiça, baseou-se no pensamento aristotélico, tendo como fundamento o Livro V, 

da Ética a Nicômaco, o que foi seguido pelos teóricos dos Reis Católicos – Diego de 

Valera e Rodrigo de Arévalo – sendo que, nesse período, o conceito de Justiça era 

influenciado pela Igreja Católica.  

Nesse sentido, Tomás de Aquino entendia que o conceito de Justiça, bem 

como o de norma justa ou injusta referiam-se, diretamente, aos Dez Mandamentos e 

à concepção de Direito natural então vigente. Para o teólogo, a fundamentação e a 

legitimação das leis positivas encontravam-se na própria lei natural, que, por sua 

vez, fundamentava-se na lei divina. Por fim, pode-se entender que o conceito de 

Justiça era compreendido como uma disposição constante de vontade de dar a cada 

um o que lhe era devido. Nesta linha de raciocínio, formulam-se os conceitos de 

Justiça distributiva, comutativa e legal.  

De acordo com os ensinamentos de Diniz (2006, 36-38), durante a Idade 

Média o jusnaturalismo possuía cunho teológico, sendo que o Direito encontrava 

seus fundamentos na inteligência e vontade divina, uma vez que, como dito, a 

sociedade medieval era fortemente influenciada pela questão religiosa. Assim, 

Na era medieval prevalecia a concepção do direito natural objetivo e 
material, de espírito tomista, que estabelecia o valor moral da 
conduta pela consideração da natureza do respectivo objeto, 
conteúdo ou matéria, tomada como base de referencia a natureza do 
sujeito humano, considerado na sua realidade empírica, mas 
enquanto reveladora do seu dever-ser real e essencial. 
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O conceito de Direito encontra-se intimamente ligado ao conceito de 

Justiça1, sendo necessária a compreensão do que é Direito, lei e quais os preceitos 

que fundamentavam o ordenamento jurídico durante o reinado de Isabel e Fernando. 

Neste primeiro momento, podemos conceituar Direito como 

Conjunto de normas de conduta e de organização, constituindo uma 
unidade e tendo por conteúdo a regulamentação das relações 
fundamentais  para a convivência e sobrevivência do grupo social, 
tais como as relações familiares, as relações econômicas, as 
relações superiores de poder, também chamadas de relações 
política, e ainda a regulamentação dos modos e das formas através 
das quais o grupo social reage à violação das normas de primeiro 
grua ou a institucionalização da sanção. Essas normas têm como 
escopo mínimo o impedimento de ações que possam levar à 
destruição da sociedade, a solução dos conflitos que ameaçam e 
que tornariam impossível a própria sobrevivência do grupo se não 
fossem resolvidos, tendo também como objetivo a consecução e a 
manutenção da ordem e da paz social. 

(BOBBIO: 2000, pág. 349) 
 

A elaboração de um corpo jurídico em determinado momento se dá de 

acordo com o sentido de Justiça que se tem nesse espaço-temporal. Deste modo, a 

partir da análise das fontes do período, entender-se-á a noção de Direito, construída 

por meio da definição do que se entende por Justiça, para que, posteriormente, 

possa-se responder a um dos questionamentos que norteiam esta pesquisa: é 

possível aplicação e distribuição da Justiça sem um ordenamento jurídico que lhe dê 

o respaldo necessário? 

Durante o período dos Reis Católicos, foram elaboradas duas grandes 

obras jurídicas de caráter geral: as Ordenanzas Reales de Castilla (também 

conhecida como Ordenamiento de Montalvo) e o Libro de las Bulas y Pragmáticas 

(1973), e uma de direito privado: as Leyes de Toro. As Ordenanzas Reales foi uma 

compilação de leis elaborada pelo jurista Montalvo, que abordava diversas matérias 

do Direito. O Livro de las Bulas y Pragmáticas foi a produção legislativa dos Reis 

Católicos por meio da emissão de pragmáticas, cédulas, provisões e outras 

disposições, às quais se uniram algumas ordenações de reis anteriores e outras 

bulas papais. A compilação Leyes de Toro, chamada assim porque foi promulgada 

na cidade de Toro, em 1505, foi a grande obra legislativa do período no âmbito do 

																																																								
1 Para Bittar (2000, p. 5): “o direito possui na justiça um atributo constante, uma qualidade inseparável 
ou uma finalidade insuprimivel”.  
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Direito privado, compreendendo matérias de direito matrimonial, filiação, capacidade 

da mulher e direito sucessório.   

Destas três grandes obras jurídicas, optamos por privilegiar nesta 

pesquisa as Ordenanzas Reales, pois esta se revelou ser a fonte mais completa e 

mais adequada para a nossa abordagem, que busca analisar, através dos vestígios 

do passado, a evolução, aplicação e importância dos conceitos de Direito e Justica 

para a consolidação e fundamentação da Monarquia castelhana. Nas Cortes de 

Toledo de 1480, em meio a uma série de medidas reformadoras, os Reis Católicos 

encarregaram o jurista Alonso Díez de Montalvo de elaborar um corpo legal oficial, 

capaz de facilitar a aplicação da justiça e aumentar a sua eficácia em todo o reino. 

Em 1484, o nobre jurista finalizou a redação da obra e, no mesmo ano, surgia em 

Huete, a primeira edição das Ordenanzas Reales de Castilla, mais conhecida como 

Ordenamiento de Montalvo. 

Esta compilação reúne 1163 leis agrupadas por matérias em 115 títulos e 

8 livros, apresentando a seguinte disposição formal: 

Livro I: 12 títulos e 85 leis sobre a força, a eficácia e os efeitos das leis e, 

também, aspectos religiosos em geral 

Livro II: 23 títulos e 291 leis relativas à jurisdição régia e direito público em 

geral 

Livro III: 18 títulos e 116 leis sobre os procedimentos judiciais 

Livro IV: 11 títulos e 138 leis sobre os “estados” sociais e seus estatutos 

jurídicos   

Livro V: 14 títulos e 77 leis sobre direito de família e sucessões 

Livro VI: 13 títulos e 182 leis sobre a Fazenda Pública 

Livro VII: 5 títulos e 77 leis que disciplinam o regime municipal 

Livro VIII: 19 títulos e 197 leis sobre direito penal 

	

Nota-se que o projeto de restauração da monarquia espanhola, proposto 

pelos Reis Católicos, vinculou-se à idéia de realização da Justiça a partir da 

aplicação do Direito pelos próprios monarcas, pois houve forte centralização do 

poder. Criou-se uma nova forma de organização da Justiça, em que o Direito público 

“sustentava a aplicação de leis, o exercício de justiça, a manutenção da paz e da 

segurança e a proteção da ordem social” (VIDOTTE, 2011, p. 5). 
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Entendemos que o projeto centralizador de Isabel e Fernando se baseou 

em dois pressupostos básicos: os conceitos de Justiça e de Direito. Tais conceitos, 

desde sempre, estiveram intimamente ligados, sendo que, para Bittar (2000, pág. 4) 

os homens sempre perseguiram o conceito de Justiça, sendo este entendido como 

um conceito dinâmico, que se altera e se adéqua a certo contexto histórico. O 

Direito, por sua vez, bem como sua elaboração, a depender do momento de sua 

criação, é fortemente influenciado pelo contexto ideológico vigente. Durante a Idade 

Média, a idéia de justo, de lei justa e injusta, passava pelo conceito de Direito 

Natural, que encontrava sua legitimação na vontade divina. 

Assim, ao longo do presente estudo, pretendemos demonstrar que, 

embora o projeto centralizador dos Reis Católicos tenha se fundamentado nestes 

dois pilares essenciais, quais sejam, a Justiça e o Direito, muito mais a aplicação 

prática deste do que a construção conceitual daquela, foi decisivo para a 

concretização do projeto dos Reis Católicos pois foi o corpo jurídico naquele 

momento adotado, que encontrava no elemento teleológico e no conceito de Justiça 

os seus fundamentos de validade, fator decisivo para que se atingissem os objetivos 

traçados por Isabel e Fernando. 

Para que pudéssemos responder aos questionamentos levantados, a 

presente tese se encontra assim estruturada. No primeiro capítulo, apresentamos o 

contexto histórico do reinado dos Reis Católicos e seus antecedentes, tendo sido 

analisado, para tanto, as crônicas do período, tanto as de Isabel e Fernando quanto 

de Enrique IV. Após essa contextualização, foram analisados os fundamentos da 

monarquia castelhana bem como o projeto centralizador intentado por tais 

monarcas. Para tanto, novamente nos recorremos às crônicas do período, em 

especial as Crônicas dos Reis Católicos de Pulgar, bem como as Allegaciones, de 

Mártin Anglería.  

O segundo capítulo caracteriza-se como sendo um capítulo basicamente 

conceitual, onde visamos construir o aporte teórico dos conceitos de Direito e Justiça 

utilizados durante o reinado de Isabel e Fernando. Deste modo, num primeiro 

momento, foi analisado o conceito aristotélico de Justiça por meio da obra Ética a 

Nicomâco, Livro V para que, posteriormente, passássemos a análise de tais 

conceitos a partir da ótica tomista, a partir da Suma Teológica. Por fim, procedemos 
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a analise de tais conceitos para os teóricos dos Reis Católicos – Diego de Valera e 

Rodrigo de Arévalo. 

O terceiro capítulo, por fim, abordou a produção do Direito para fins de 

aplicação e distribuição da Justiça. Para tanto, foi feita a analise das Ordenanzas 

Reales de Castilla, em especifico seu Livro II. Abordou-se, também, os reis atuando 

como juízes e como legisladores, bem como a reestruturação das organizações já 

existentes, tornando-as mais técnicas e aptas para a aplicação e distribuição da 

justiça. Para a elaboração deste capítulo, também nos utilizamos do Especulo, onde 

se tem a previsão expressa para que os monarcas possam legislar e como eles 

devem fazer isso.  

Tais capítulos tiveram como norte a idéia de que o reinado dos Reis 

Católicos deve ser entendido como a realização de um projeto de centralização 

política, tendo se baseado em dois princípios: Direito e Justiça. Através da 

reorganização do ordenamento jurídico, da reforma das instituições, Isabel e 

Fernando puderam estabelecer a ordem e aplicar e distribuir a Justiça.   
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CAPÍTULO I 

 O REINADO DOS REIS CATÓLICOS 

 
E luego que comenzáron à reynar ficiéron justicia de algunos homes 
criminosos é ladrones que en el tiempo del Rey Don Enrique habian 
cometido muchos delitos é maleficios: é con esta justicia que ficiéron, 
los homes ciudadanos é labradores é toda la gente comun deseosos 
de paz estaban alegres, é daban gracias a Dios, porque veian tiempo 
en que la placia haber piedad destos Reynos, con la justicia que el 
Rey e la Reyna comenzaban a esecurar: porque cada uno pensaba 
dende en adelante poseer lo suyo sin recelo que otro forzosamente 
gelo tomase. É allende de la aficion que los pueblos tenian al Rey e a 
la Reyna, con esta justicia que administraban ganáron los corazones 
de todos de tal manera que los buenos les habian amor, é los malos 
que los buenos les habian amor, é los malos temor: los hombres 
bulliciosos y escandalosos que habian cometido crímenes en los 
tiempos pasados, vivian en gran miedo, y estaban alterados e muy 
prestos à bullicios é guerras por escapar de la justicia que se 
esecutaba (PULGAR, 1943, p. 33)2 

 

O reinado dos Reis Católicos, durante um longo tempo, foi visto como um 

período de paz reinante, superando-se caos anteriormente vivido. Para a  

historiografia construída desde o próprio reinado, defensora desse posicionamento, 

Isabel e Fernando foram os grandes responsáveis pela restauração da paz e pela 

elevação da Espanha à primeira potência européia do século XVI.  Dentre os 

contemporâneos de Isabel e Fernando que ressaltaram essa idéia, destacam-se os 

cronistas Fernando de Pulgar, Mosén Diego de Valera, Lorenzo Galíndez de 

Carvajal e os italianos Lucio Marineo Sículo e Pedro Mártir de Angléria3. Para que os 

relatos de enlevo aos monarcas ganhassem maior envergadura de reconhecimento, 

era comum recorrerem à depreciação do reinado de Enrique IV para enaltecerem os 

feitos dos Reis Católicos. Essa aceitação, todavia, passou a ser contestada a partir 

																																																								
2 Hernando del Pulgar (1430-1493?) ocupou importantes cargos (embaixador, secretario, escrivão, 
tradutor e cronista) durante os reinados de Juan II, Enrique IV e dos Reis Católicos. Torna-se cronista 
oficial de Fernando e Isabel em 1482. Em suas obras, testemunha e exalta as glorias desses 
monarcas, bem como de personagens ilustres desse período. Seus escritos também servem para fins 
políticos e propagandísticos, tendo como objetivo demonstrar à nobreza a força dessa nova 
monarquia. Sua obra (incompleta) Crônica de los muy altos y esclarecidos reyes Cathólicos Don 
Fernando y doña Ysabel narra a história desse reinado, estando dividida em três livros, sendo o 
último dedicado à Guerra de Granada. Escreveu, ainda, Letras, las Glosas a las coplas de Mingo 
Revulgo, la Relación de los reyes de Granada y los Claros varones de Castilla. Disponível em: 
<http://www.casadellibro.com/libro-claros-varones-de-castilla/9788437624051/1155620>. Acesso em: 
03 nov. 2015. 
3 As obras desses escritores são encontradas na Biblioteca de Autores Españoles (BAE), publicadas 
em Madri pela Espasa-Calgne em vários volumes.  
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de meados do século XX. Rucquoi em sua obra História Medieval da Península 

Ibérica, informa-nos que: 
O século e meio dos Trastâmaras, com o seu corteja de guerras civis 
e as inevitáveis concessões feitas pela coroa à nobreza, é assim 
tradicionalmente apresentado como um período sombrio da história 
castelhana, um tempo de crise contínua e de enfraquecimento do 
poder real. A historiografia contemporânea substituiu a dos reis 
católicos, que tinha todo o interesse em apresentar a época anterior 
como centro de todos os males a fim de melhor exaltar as <virtudes> 
de paz e de ordem do seu próprio reinado (RUCQUOI, 1995, p. 181).  

 

O modo narrativo de Rucquoi revela um outro olhar sobre os feitos dos 

monarcas ao inferir que os períodos anteriores ao seu governo não foram tão 

caóticos assim, visto que é pertinente que os Reis Católicos procurassem, por meio 

das crônicas, incutir a idéia de que todos os males ocorreram antes de sua 

governabilidade ganhar expansão. Essa era uma estratégia para que o seu reinado 

fosse exaltado. 

Os historiadores contemporâneos, em momento algum diminuindo ou 

duvidando das conquistas de Isabel e Fernando, passaram a vê-los como monarcas 

que se utilizaram de toda uma estrutura pré-existente, incluindo-se, aqui, o então 

ordenamento jurídico e as instituições fortes do reinado, considerando-se como o 

grande mérito destes monarcas a promoção de ações integradoras que permitiram a 

centralização do poder e o (re)surgimento do Estado espanhol. Dentre tais 

historiadores merecem destaque Suárez Fernández4, Nieto Soria5, Miguel Angel 

Ladero Quesada6 e Gustavo Villapalos Salas7.  

																																																								
4 Suárez Fernández foi um dos representantes do movimento estudantil de esquerda, em oposição à 
ditadura franquista, que pregavam a renovação da historia espanhola como um todo. Nascido em 25 
de junho de 1924, formou-se na Universidade de Valladolid e doutorou-se, em 1947, na então 
Universidade Central. Professor catedrático da Universidade de Valladolid e da Universidade 
Autônoma de Madri. Sua pesquisa gira em torno da Baixa Idade Media, especificamente sobre o 
Reinado dos Reis Católicos. No final dos anos 40 publicou obra de extrema importância para a 
historiografia castelhana do final da Idade Media: Nobleza y Monarquia – Puntos de vista sobre la 
historia castellana del siglo XV. Todavia, a obra que faz com que seja reconhecido como um dos 
maiores estudiosos sobre o reinado dos Reis Católicos é Los Reyes Católicos, obra dividida em cinco 
livros, quais sejam: I. La consquista del trono (1989), II. Fundamentos de la Monarquia (1989), III. El 
tiempo de la guerra de Granada (1990), IV. La expansión de la Fe (1990), V. El camino hacia Europa 
(1990). Sua obra é tida como referencia para os estudiosos do assunto pois, para ele, o reinado de 
Fernando e Isabel deixa de ser visto como aquele período de superação do caos e manutenção da 
paz, não sendo, portanto, tais monarcas vistos como os restauradores da Monarquia espanhola. São 
vistos, a partir de então, como monarcas que se utilizaram de instrumentos de governo já existentes 
para a promoção de ações integradoras a fim de se atingir a unidade política.  
5 José Manuel Nieto Soria, graduado e doutorado em Historia pela Universidade Complutense de 
Madri. Professor catedrático de Historia Medieval na mesma Universidade. Seu âmbito de 
investigação centra-se no estudo da Coroa castelhano-aragonesa dos sécs. XIII a XV, tendo 
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O que não se pode negar, em hipótese alguma, foi a habilidade de tais 

monarcas para a consecução de seu projeto centralizador e restaurador. Deste 

modo, em face da reestruturação do ordenamento jurídico, do fortalecimento das 

instituições e da aplicação e administração da Justiça, Isabel e Fernando são vistos, 

para a historiografia recente, como os responsáveis pelo fortalecimento do poder 

real.  

Assim, faz-se necessária a análise da ascensão de tais monarcas ao 

trono, seu reinado e suas inovações implementadas, a fim de que se possa ter um 

panorama, ao longo da presente pesquisa, sobre o ordenamento jurídico então 

vigente, bem como sobre a estrutura das instituições que compunham a 

administração durante seu reinado. Ao final, demonstra-se que Fernando e Isabel 

não são essas figuras míticas que retiraram a Espanha do estado caótico em que se 

encontrava, restabelecendo a paz então perdida. Contudo, em consonância com a 

historiografia mais recente, tratam-se de monarcas que se utilizaram do Direito para 

a aplicação da Justiça, numa situação que favoreceu o seu intuito centralizador.  

 

 

 

 

 
																																																																																																																																																																													
publicado diversas obras com esta temática. Em suas obras demonstra sua preocupação com os 
fundamentos ideológicos do poder real. Destaca-se, para fins da presente pesquisa, sua obra 
Orígenes de la Monarquia Hispânica: propaganda y legitimación. Referida obra divide-se em três 
partes: La sociedad política, onde se discute a nobreza, realeza, cidades e clero; Los instrumentos 
institucionales, onde se trabalha a questão política e seu processo de legitimação, a justiça e a 
moeda, os judeus, os conversos e a Inquisição; Las retóricas propagandísticas, onde se reflete 
acerca do poder da escrita e a escrita do poder. Para fins da presente pesquisa, utilizou-se, 
especificamente, as primeira e segunda parte da obra.  
6 Miguel Angel Ladero Quesada, nascido em janeiro de 1943, doutorou-se em Historia pela 
Universidade de Valladolid. Professor catedrático nas Universidades de La Laguna, Sevilha e 
Complutense de Madri. Fundador e diretor da Revista Anual sobre Espanha Medieval (Universidade 
de Complutense), entre 1980 e 2014. Especialista em Historia da Corona de Castela entre os secs. 
XIII a XV, sendo que suas principais pesquisas versam sobre temais fiscais e finanças regias, 
atividades econômicas e grupos sociais. Destaca-se, para fins da presente pesquisa, sua obra La 
España de los Reyes Católicos.  
7 Gustavo Villapalos Salas nasceu em Madri, em 15 de octubre de 1949. Graduou-se em Direito e 
Geografia e Historia pela Universidade Complutense de Madri, instituição na qual também se 
doutorou em Direito. Aos vinte e seis anos se torna professor catedrático da Faculdade de Direito da 
Universidade de Complutense de Madri. Dentre sua vasta obra, merece destaque, para fins da 
presente pesquisa (sobretudo no que se refere ao terceiro capítulo), Justicia y Monarquia: Puntos de 
vista sobre su evolución en el reinado de los Reyes Católicos, onde são discutidas as questões 
referentes à criação do Direito enquanto prerrogativa regia, bem como a reforma das Instituições 
(Conselho Real, Chancelarias e Audiências, dentre outras) e a aplicação da Justiça por parte de 
Fernando e Isabel.  
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1.1 A POLÍTICA DA ASCENSÃO DE ISABEL AO TRONO DE CASTELA 

 

Isabel e Fernando são os últimos reis da dinastia dos Trastamâra8 (1369 

a 1516), período que se caracterizou pelo fortalecimento da nobreza em detrimento 

do poder real.  

O recorte geográfico da presente pesquisa situa-se em Castela; 

cronologicamente, da ascensão dos Reis Católicos ao poder até a morte da Rainha 

(1474 a 1504). Toma-se, por uma questão metodológica, não todo o período da 

dinastia de Trastâmara9. Nossa análise se inicia no reinado de Enrique IV (1454 a 

1474) para fins de contextualização da ascensão de Isabel ao trono castelhano e 

seu posterior matrimônio com Fernando. 

Durante o reinado de Enrique IV, em Castela, parte da nobreza se 

organizou e deu início a um projeto claro para controle do poder e aumento de suas 

riquezas. Nesse período, diante de tais levantes, Enrique IV, que de acordo com as 

fontes do período se apresentava como um monarca sensível e humano, buscava, 

por meio de pactos, equilibrar os grupos de nobres conflitantes. Sua política, durante 

um curto período, produziu os efeitos desejados, tendo sido, entretanto, durante 

criticada por seus contemporâneos. Fernando de Pulgar, por exemplo, afirmou em 

sua Crônica Claros varones de Castilla (1954) que “Enrique IV era tan humano que 

con dificultad mandava executar la justicia criminal”, o que revelava a incapacidade 

do rei em executar a justiça.  

O fato é que a imagem de Enrique IV, construída pela historiografia dos 

Reis Católicos, o relega um aspecto negativo. Isso se explica pois foram os cronistas 

de Isabel e Fernando os responsáveis pela construção de tal imagem, os quais não 

pouparam críticas não só em relação à sua atuação como rei pois tais críticas 

adentravam, também, no campo físico, intelectual e moral. Para Joseph Perez 

																																																								
8 A presente pesquisa tem como recorte temporal não todo o período de reinado dos Reis Católicos. 
Limita-se, tão somente, até o ano de 1504, ano de morte da rainha Isabel. Ainda por questões 
metodológicas, não adentraremos na tomada do poder pela dinastia de Trastâmara. Iniciaremos, 
assim, a pesquisa, a partir da ascensão de Isabel ao trono castelhano.  
9 A dinastia de Trastâmara começou a a reinar em Castela no ano de 1369 e em Aragão no ano de 
1412, procedendo de Enrique II, que, antes de se tornar rei, era conde de Trastâmara. Os Reis 
Católicos são os últimos reis desta dinastia. A dinastia dos Trastâmaras cede lugar à dinastia dos 
Habsburgo, família de Felipe, el Hermoso, marido de Juana, filha de Fernando e Isabel. Com a morte 
de Fernando, em 1516, Carlos de Gante, filho de Felipe e Juana, assume o trono de Castela e 
Aragão, como Carlos II, rei de Espanha.  
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(1988, pag. 76), “jamás habrá habido un personaje histórico tan vilipendiado. Los 

cronistas no le han perdonado nada”. Neste quesito, um dos pontos mais discutidos 

era a possível impotência do Rei que, casado por duas vezes, somente no segundo 

casamento teve sua única filha, Juana. Para seus opositores, que sustentavam sua 

impotência, Juana não era sua filha legítima10, argumento esse de suma importância 

para a ascensão e legitimação de Isabel ao poder. De acordo com Pulgar (1943, 

pág. 5): 

Decíanle asimismo, que considera-se agora que la muerte del 
Príncipe [o infante Afonso XII] su hermano en tal edad y tiempo 
venida, era u caso maravilloso que Dios ofrecía, para que hubiese 
lugar la execucion de su justicia, contra aquellos que pospuesta la 
obediencia debida a su Rey, tan rotamente habían maculado su 
persona real, diciendo que no era habile para reynar, y que era 
hombre afeminado, y que había dado de su voluntad la Reyna su 
mujer a su privado Beltrán de la Cueva, cuya hija afirmaban que era 
aquella Doña Juana, y que era odioso a la justicia, y que distribuía el 
patrimonio real a suas privados, y a quien ellos querían con gran 
prodigalidad y disolución, y que era envuelto en luxurias y vicios 
desordenados. Y otras cosas feas: y que no solo las habían dicho, 
mas aun las escribieron por sus letras al Papa, y las publicaran por 
toda la Cristiandad. 
 

Pelo trecho, a personalidade do monarca foi previamente ofendida, 

considerada um vitupério nas relações com a função de governo e com a moral da 

época. No entanto, apesar de toda a história negativa, o reinado de Enrique IV não 

foi um desastre total, pelo que a historiografia contemporânea o vem reabilitando.11 

Ainda no início de seu reinado, presenciou-se uma época de paz interna e de força 

externa, tendo o rei renovado alianças com os nobres, a partir da adoção de 

medidas centralizadoras, como a nomeação de corregidores (juízes reais) nas 

principais cidades do reino. Além disso, de acordo com Pulgar (1943, p. 21): “en los 

primeros años que reynó, por los muchos tesoros que allegó, fué temido”. Ademais, 

Enrique IV buscou realizar uma reforma monetária, mas não gerou os resultados 

esperados, o que lhe rendeu a acusação de ter agravado, ainda mais, a crise 

financeira do Reino.  

																																																								
10 Para os defensores de tal idéia, Juana era filha de Beltrán de la Cueva e, por esse motivo, ficou 
conhecida como Juana, a Beltraneja.  
11 A vida de Enrique IV foi objeto de vários estudos, sobretudo, na ocasião em que se comemorou os 
500 anos de sua morte, em 1974. Suarez Fernandez, em 2001, publica a obra Enrique IV de Catilla: 
la difamación como arma política, no ano de 2001.  



22	
	

As tentativas de vilipendiar o monarca se avolumaram pelas informações 

historiográficas e de crônicas. Até mesmo a luta para a reconquista de Granada foi 

criticada pela nobreza e pelo clero12. Os atos praticados por Enrique IV eram alvos 

constantes das críticas negativas tanto que as medidas centralizadoras, por 

exemplo, acentuaram os problemas com a nobreza que, nesse momento, 

encontrava-se dividida: de um lado, uma parte desejava uma Coroa forte para fins 

de consolidarem os benefícios acumulados; de outro lado, havia aqueles que 

desejavam uma Coroa fraca, pois pretendiam participar de forma mais ativa e direta 

da vida política (PEREZ, 1988, p. 68).  

Aqueles que se opunham ao Rei justificavam seus ataques em virtude de 

determinadas atitudes do monarca que eles entendiam contrárias aos interesses dos 

súditos e da Igreja Católica, sendo que seus opositores criticavam, sobretudo, sua 

falta de interesse pelas guerras contra os muçulmanos de Granada e o apoio que 

Enrique IV buscava em homens da baixa nobreza.  

Durante esse reinado de Enrique IV, presenciou-se a ascensão da baixa 

nobreza a importantes cargos na máquina administrativa. Isso, para os cronistas dos 

Reis Católicos, era prova cabal de sua inabilidade enquanto governante13. No 

																																																								
12 Diego de Valera, em seu Memorial de Diversas Hazañas, demonstra o desgaste que Enrique IV 
sofreu frente à nobreza e ao clero com a guerra de Reconquista pois, para os nobres o Rei deveria 
“fazer la guerra de os enemigos de la fe, como cathólico rey, y non en la forma que hasta allí la avia 
fecho” (1941, p. 60-61). Também ridiculariza as atitudes do Rei:, “Y llegaron así con esta gente el rey 
y la reyna tan cerca de Cambil, que parecia que querían combatir la fortaleza. Y como los moros 
vieron ansí llegar la gente, salieron a las barreras, y la reyna demandó una ballesta, la el rey dio 
armada, y fizo con ella algunos tiros en los moros. Y pasado este juego, el rey se boluió para Jaén, 
donde los cavalleros que sabían fazer guerra y la abían acostumbrado, burlaban y reían diziendo que 
aquella guerra más se hazía a los cristianos que a los moros. Otros dezian: - Por cierto, esta guerra 
bien parece a la quel Cid en su tiempo solia fazer” (1941, p. 45).  
13 Diego de Valera, sobre a ascensão da baixa nobreza a cargos importantes da máquina 
administrativa, nos informa que: “Y como quiera quel primero (Miguel Lucas) desde asaz moço lo avía 
criado el rey e dado grandes rentas, y le avía fecho su chanciller mayor, y al segundo de estado de 
una mula lo avía fecho su mayordomo, pareciole poco lo que les avía dado; y a Miguel Lucas fizo 
barón de torneo y condestable juntamente en un día, cosa no vista hasta entonces, y dióle la villa de 
Agreda, y las fortalezas de Betunto y Vozmediano … Y a Gómez de Cárceres dió el maestrazgo de 
Alcántara … De la prouisión de los quales no poco foram maravillados todos los que vieron, porque 
no parecía preceder merecimientos, ni linage, ni virtudes tan señaladas de aquellas que dinos los 
fiziese de conseguir tan altas dinidades, acostumbradas de dar a personas notables y de grandes 
merecimientos” (MDH, 1941, p. 48-49, grifos nossos). 
Miguel Lucas de Iranzo é de origem humilde, tendo nascido em família modesta, sendo que ele e sua 
família trabalhavam para Juan Pacheco, Marques de Villena. Foi por intermédio do Marques de 
Vilhena que ingressou na Corte castelhana de Juan II como pajem de Enrique, com quem 
estabeleceu vínculos afetivos que o fizeram ascender na carreira política. Todavia, possuía fortes 
rivais, como o próprio Marques de Vilhena, Beltran de la Cueva e Pedro Giron, mestre da Orden de 
Calatrava e irmão do Marques de Vilhena.  
De acordo com Soriano (2006, p. 71-72): “Fue don Miguel Lucas de Iranzu natural de Belmonte, villa 
de Don Juan de Pacheco, marqués de Villena, hombre debajo linaje y de mui poco estado y asaz 
nacido y criado en baja suerte […]. El marqués de Villena Don Juan Pacheco, deseando favorecer y 
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entanto, para Enriquez del Castillo, cronista de Enrique IV, tais medidas eram 

necessárias para que o Rei recebesse o apoio de uma parcela da nobreza, 

reduzindo, assim, os riscos que essa classe representava para o governo do Reino. 

Ademais, uma queixa constante era a de que o governo não era exercido por 

Enrique IV, mas sim por Betrán de la Cueva. Seus opositores afirmavam ser ele o 

verdadeiro pai de Juana – tendo sido por essa alegação que ela ficou conhecida 

como a Beltraneja.  

Com o passar dos tempos, as tensões aumentaram e Enrique IV, num 

primeiro momento, reagiu de forma violenta à situação negativa que o circundava, 

enfrentando com armas a nobreza. Contudo, pouco tempo depois, retomou a prática 

das negociações. Diante das pressões, ele se comprometeu a casar sua filha Juana 

com seu irmão Afonso, além de reconhecê-lo como herdeiro do trono. Para tanto, a 

nobreza redigiu um documento, conhecido como Sentença de Medina Del Campo14, 

o qual, dentre as várias questões, buscou reduzir o poder real, a ponto de equipará-

lo ao poder dos nobres (SUÁREZ FERNÁNDEZ, 1985, p. 199). Ao tomar 

conhecimento do teor do documento, Enrique IV anulou a promessa de casamento e 

proibiu o reconhecimento de seu irmão como herdeiro do trono. Iniciou-se, assim, 

uma forte luta entre os defensores do Rei e os nobres rebeldes, sendo que estes, no 

ano de 1465, depuseram Enrique IV e colocaram em seu lugar seu irmão Afonso.  

																																																																																																																																																																													
acrecentar sus vasallos, procuró el aumento de Miguel Lucas, para lo qual le acomodó en vida de 
Don Juan el II por paje del príncipe Don Enrique su hijo, que le sucedió en el Reyno» […]. Así consta 
en las notas adicionales que figuran en el manuscrito Salazar (hoy en la Real Academia de la 
Historia, signatura D-117), y que Gayangos incorporó a su edición', basada en este manuscrito; son 
notas extraídas, en su mayor parte, «del libro viejo de Cabildo del archivo de Baeza» (p. 498 y ss).  
El doctor Lorenzo Galíndez de Carvajal añade un nuevo dato sobre la figura del quinto Condestable 
de Castilla: su padre era un «pobre labrador»z. De su origen humilde le acusará Alonso de Palencia 
en su Crónica Latina de Enrique IV, censurando también su familiaridad de adolescente con el rey. 
Enrique IV lo ennobleció, le nombró su «halconero mayor» y, entre 1454-1458, Corregidor de Baeza, 
Alcayde de Alcalá la Real, señor de Baños y Linares y Chanciller Mayor, proporcionándole la tenencia 
de los alcázares viejo y nuevo de Jaén y la vara de Alguacil mayor de esta ciudad. A tanto llegó su 
privanza con el rey, que incluso formó parte del consejo que propició su boda con doña Juana de 
Portugal. Muy pronto, con el apoyo del Duque de Medinasidonia, aspira al maestrazgo de la Orden de 
Santiago; pero sus intereses chocan con los del marqués de Villena, don Juan Pacheco, 
enfrentándose también a sus partidarios, el Maestre de Calatrava (don Pedro Girón, hermano de 
Pacheco) y el privado Beltrán de la Cueva”. 
Gomez de Cáceres, mais tarde conhecido como Gomez de Solís, também veio da baixa nobreza e 
que, durante reinado de Enrique IV, tornou-se Mestre de Alcântara.  
14 A Sentença Arbitral de Medina del Campo, documento redigido em 1465, tinha como principal 
objetivo a reforma do sistema político então vigente em Castela. Por esse documento, as 
competências do Rei estariam restritas àquelas de cunho executivo e arbitral, sendo que as demais 
seriam transferidas para o Conselho, órgão composto por representantes da nobreza, do clero e por 
procuradores das cidades. Essa sentença arbitral reconheceu, ainda, os direitos de Isabel e reduziu, 
drasticamente, os poderes de Enrique IV, igualando os poderes reais aos poderes dos nobres. Tais 
medidas não foram aceitas por Enrique IV que convoca as cortes de Salamanca nesse mesmo ano. 
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Como forma de demonstrarem seu descontentamento e buscarem a 

legitimação necessária para a coroação de Afonso, esse grupo nobiliárquico criou 

uma encenação que ficou conhecida como O Auto de Ávila. Enrique del Castillo, 

cronista real, narra o episódio, em sua Crônica Del Rey Don Enrique el Cuarto, 

assim:  
 
 
Los quales mandaron hacer un cadalso fuera de la ciudad en un 
grande llano, y encima del cadalso pusieron una estatua asentada en 
una silla, que descian representarla persona del Rey, la qual estaba 
cubierta de luto. Tenia en la cabeza una corona, y un estoque 
delante de sí, y estaba con un baston en la mano […] Y entonces los 
otros señores que allí quedaron, subidos en el cadalso, se pusieron 
al derredor de la estatua; donde el altas voces mandaron leer una 
carta mas llena de vanida que de cosas substanciales, en que 
señaladamente acusaban al Rey de quatro cosas: Que por la 
primeira, merecía perder la dignidad Real; y entonces llegó Don 
Alonso Carrillo, Arzobispo de Toledo, é le quitó la corona de la 
cabeza. Por la segunda, que merecía perder la administración de la 
justicia; asi llegó Don Alvaro de Zuñiga, Conde de Plasencia. É le 
quitó el estoque que tenia delante. Por la tercera, que merecía perder 
la gobernación del Reyno; é asi llegó Don Rodrigo Pimentel, Conde 
de Benavente, é le quitó el baston que tenia en la mano. Por la 
quarta, que merecía perder el trono e asentimiento del Rey; é así 
llegó Don Diego Lopez de Zuñiga, é derribó la estatua de la silla en 
que estaba, disciendo palabras furiosas e deshonestas […] Luego 
que el abto de la estatua fue acabado, … llevaron al Princípe Don 
Alonso hasta encima del cadalso; donde ellos é los otros perlados é 
caballeros, alzándolo sobre sus ombros é brazos, con voces muy 
altas dixeran: “Castilla por el Rey Don Alonso! (CASTILLO, 1953, p. 
145). 

 
 

Os rebeldes liderados por Marques de Vilhena e Arcebispo de Toledo, 

nesta representação, nos trazem reflexões importantes sobre duas questões, 

especificamente: a dramatização do fato político e a busca pela legitimação do 

poder. Pela leitura do trecho acima, percebe-se a busca, por parte dos nobres, pela 

legitimação da coroação de Afonso. As acusações que justificavam a deposição de 

Enrique IV eram seguidas por intervenções dos nobres que retiraram do Rei sua 

espada (que representa o poder jurídico), seu bastão (que representa a faculdade de 

mando), seu trono (visto como assentamento real) e a sua coroa (vista como 

símbolo real máximo, retirada pelo próprio Arcebispo de Toledo). Após retirarem os 

símbolos do poder real de Enrique IV, efetivamente coroaram Afonso como Rei. A 
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importância da dramatização do fato político reside na garantia de maior 

repercussão do episódio. 

Enrique IV reagiu e saiu em busca do restabelecimento de seu poder, 

percorrendo, para tanto, o reino. A situação levava a crer que ele estaria disposto a 

uma luta armada para a resolução da questão, no entanto, mais uma vez, ele optou 

pelas negociações. No ano de 1467, foi negociado acordo de paz, devendo os 

rebeldes entregarem as armas e o reconhecerem como Rei. Em contrapartida, ele 

reconheceria seu irmão enquanto seu legítimo sucessor.  

Pouco tempo depois, no ano de 1468, Afonso morreu em decorrência de 

grave enfermidade. Ressurgiram os conflitos entre a nobreza e a realeza no que se 

referia à questão sucessória. Foi nesse momento que Isabel surgiu no cenário 

político castelhano. Assim como Afonso, Isabel era filha do segundo casamento de 

Juan II com Isabel de Portugal, sendo irmã de Enrique IV somente por parte de pai. 
 
 
Para mejor informacion de los que esta Crônica leyeren, es de saber 
que el Rey de Castilla Don Juan el Segundo, padre desta Princesa, 
casó dos veces: una con la Reyna Dona Maria, hija del Rey Don 
Fernando de Aragon su tio, de la qual ovo un hijo, que subcedió por 
Reyen estos Reynos, é se llamó el Rey Don Enrique Quarto. Muerta 
aquella Reyna Dona Maria, caso con la Reyna Dona Isabel, hija del 
Infante Don Juan, que fué hijo del Rey Don Juan de Portogal, de 
quien ovo primero esta Princesa, é despues ovo un hijo que llamaron 
el Infante Don Alonso (PULGAR,1943, p. 2). 
 
 

Neste cenário, os opositores de Enrique IV, pelo intermédio do Arcebispo 

de Toledo, tentaram convencer Isabel a assumir o poder e manter o governo 

paralelo anteriormente iniciado por seu irmão Afonso. Segundo Pulgar, Isabel, por 

sua linhagem real e, portanto, legítima sucessora do reino, seria a pessoa mais 

indicada para proteger as pessoas e os estados dos males causados por seu irmão, 

o Rei Enrique IV (1943, pág. 9)15. No entanto, tais tentativas restaram fracassadas, 

pois, para Hillgarth (1983, pag. 336) Enrique IV havia se fortalecido com apoio de 

																																																								
15 Veyéndose desamparados estes perlados e cavalleros por la muerte deste rey Don Alonso, que 
avían tomado, y enemistados con el Rey don Enrique su hermano, que avían dexado, estavan en 
gran temor, reçelando la indignación del rey, a quien por cartas y por palabras avían mucho injuriado; 
e no hallavan otro remedio para su defensa, sino continuar la división que avían començado, alçando 
en él por reyna esta princesa doña Isabel en lugar de su hermano. Porque con ella, por ser pserona 
real e legitima subçesora del reyno, pudiesen mejor defender sus personas y estados de los males 
que reçelaban resçibir del rey don Enrique, por lo que contra él avían cometido; y quisieron ponello en 
obra. 
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parcela importante da nobreza, bem como o sentimento monárquico que garantiria, 

a Enrique IV, o apoio por parte dos súditos16. 

Nesse contexto, no ano de 1468, Enrique IV e Isabel firmaram o pacto de 

Los Toros de Guisando, no qual se estabeleceu que Isabel era a herdeira legítima 

do trono castelhano, preterindo Juana como legítima filha do então Rei. No ano 

seguinte, foram convocadas as Cortes de Ocaña17, em que se confirmou o 

juramento feito à Isabel. Esta atitude desagradou os nobres que apoiavam Enrique 

IV, mas satisfez seus opositores, dentre os quais se destaca Juan II de Aragão, pai 

de Fernando. Assim,  
 
 
Es sabido que Enrique IV, muerto su hermano el Príncipe D. Alonso, 
mandó jurar Princesa y heredera de sus reinos a la Infanta Doña 
Isabel el 19 de Setiembre de 1468 en la venta de los Toros de 
Guisando. Concurrieron a esta ceremonia, que tanto pesó en la 
balanza de la fortuna de España, muchos prelados y caballeros que 
con el Rey estaban. Un pueblo innumerable fue testigo de aquella 
solemnidad, a la cual faltó para ser completa la presencia de los 
procuradores de las ciudades y villas del reino. 
Subsanaron la falta las Cortes de Ocaña de 1469, pues según la 
carta que la Princesa Doña Isabel escribió a Enrique IV, cuando ya 
meditaba el Rey el rompimiento con su hermana, después en la villa 
de Ocaña por mandado de vuestra señoría, otros muchos prelados e 
procuradores de las cibdades e villas... lo juraron, segund que 
vuestra señoría bien sabe, e a todos es notorio. 
Confirmada la jura de la Princesa en las Cortes inmediatas, se 
desvanecen todos los escrúpulos acerca del derecho de sucesión en 
la Corona que asistía a doña Isabel; derecho declarado por el único 
tribunal competente, que no pudo invalidar la jura posterior de doña 
Juana, hija presunta del Rey, en el Ayuntamiento de grandes, 
prelados y caballeros de Val-de-Lozoya, porque no se reunieron allí 
los tres estados del reino, como era necesario, para anular la 
concordia de los Toros de Guisando (Introducción a Cortes de los 
antiguos Reinos de León y de Castilla, Parte Segunda, Capítulo XXI). 
 
 

																																																								
16 As crônicas do período, especificamente o Memorial de Diversas Hazañas, de Valera (1941, pág. 
99), nos demonstra esse apoio por parte da nobreza e dos súditos. Assim, “y a todo esto gimian y 
lloraban la gente que lo veyan ..., los más de los pueblos de Castilla e de León estovieron como 
atônitos, maravillados dels caso de la ciudad de Ávila acaesçido”.  
17 De acordo com Pulgar (1943, p. 10): Hecho el acto del juramento, que se hizo en los Toros de 
Guisando, luego en este año el Rey y la Princesa fuéron à villa de Ocaña, y com ellos el Maestro de 
Santiago, y el Arzobispo de Sevilla, y el Conde de Plasencia, y el Conde de Benavente, y el Conde de 
Osorno; y allí viniéron los Procuradores del Reyno, y juraron a la Princesa por legítima subcesora 
destos Reynos (…) los quales juráron a la Princesa por herdera y subcesora destos Reynos para 
después de los dias del Rey. Este juramento hiciéron estos dos juntamente, porque decian ser 
informados de personas fidedignas del adulterio de la Reyna y de la impotencia del Rey: y ansimismo 
porque el Rey gelo mandó en persona, según habemos contado, que lo mandó a los otros Caballeros 
y Perlados que la juráron. 
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Neste cenário de conflitos políticos, Isabel assumiu o trono após a morte 

de Enrique IV. No entanto, faz-se necessário ter em mente que, embora o período 

de Trastâmara tenha se caracterizado por crises constantes entre a nobreza e a 

realeza, foi-se construindo, ao longo dos anos, toda a base que possibilitou o 

sucesso de Isabel e Fernando para a centralização do poder nas mãos dos 

monarcas. Deste modo, eles não iniciaram seu projeto que os consolidaram com 

marcos de reinados pacificadores a partir de um acaso, mas, ao contrário, os Reis 

Católicos se utilizaram de um ordenamento jurídico-político e de instituições fortes já 

existentes para a consecução de seu projeto centralizador.  

 

1.1.1 O Matrimônio de Fernando e Isabel e a Guerra em Castela 
 

O casamento de Isabel começou a ser arquitetado durante a crise que 

envolvia a nobreza e a realeza. Com o intuito de seguir as tradições dos reinos 

ibéricos cristãos, buscavam-se casamentos entre membros da mesma linhagem, 

justamente para a criação de laços capazes de minimizar os possíveis conflitos.  

Antes de se acertar o casamento entre Isabel e Fernando, outros planos 

haviam sido pensados. Enrique IV, primeiramente, pensou em casá-la com Carlos 

de Navarra18, príncipe de Viana, herdeiro dos tronos de Navarra e Aragão. Com 

esse matrimônio, Enrique IV tinha em mente a tentativa de impedir as vantagens 

políticas que Juan II de Aragão teria se o Príncipe Carlos se casasse com Catarina, 

irmã do Rei de Portugal (SUÁREZ FERNÁNDEZ, 1989a).  

Posteriormente, o monarca a ofereceu em casamento a Pedro de Giron19 

(1423-1466), Mestre de Calatrava, irmão do Marques de Vilhena. Com esse 

oferecimento, Enrique IV buscava a lealdade das famílias Pacheco e Mendonza a 

seu reinado, uma vez que o Marques de Vilhena havia sido mentor do Auto de Ávila, 

e pretendia fazer Rei o seu próprio irmão. Pedro de Giron, membro de uma ordem 

																																																								
18 Nasceu em Valladolid, em 29 ago. 1421, e morreu em Barcelona, em 23/09/1461 (supostamente 
envenenado por sua madrasta, a rainha Juana Enríquez, mãe de Fernando de Aragão), sendo filho 
primogênito de Juan I de Navarra e II de Aragão (filho de Fernando I de Aragão) e de Blanca de 
Evreux (herdeira do Rei Carlos III de Navarra). Com a morte da Rainha Blanca, em 1441, iniciam-se 
os conflitos entre Rei Juan e Príncipe Carlos, sendo que, com o casamento de Juan I e Juana 
Enríquez, filha de Fadrique Enríquez, Almirante de Castela, tais conflitos se intensificam, culminando 
na guerra civil catalã e conseqüente morte do Príncipe Carlos. 
19 Pedro Girón Acuña Pacheco (1423-1466), irmão de Juan Pacheco e sobrinho do Arcebispo de 
Toledo, Marques de Vilhena, senhor de Belmonte e mestre da Ordem de Calatrava, é um dos 
personagens mais influentes e poder de Castela e Leão durante o reinado de Enrique IV. 
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militar, não poderia contrair matrimônio, pois estava sujeito a voto de castidade 

perpétuo (embora tivesse três filhos bastardos), mas, por intermédio do Arcebispo 

de Sevilha e de Alonso Carrilho (Arcebispo de Toledo e tio de Pedro de Giron), foi 

emitida Bula Papal, posteriormente validada por Enrique IV, autorizando seu 

casamento.  

Esse casamento, todavia, não satisfazia Isabel que, de acordo com o 

cronista “ (…) estaba tan asustada que estuvo un día y una noche sin comer y en 

contemplación, pidiendo a Dios que o el Maestre o ella muriesen antes que se 

verificase el casamiento" (apud SUÁREZ FERNÁNDEZ, 1975, pág. 266). As preces 

de Isabel parecem ter sido escutadas, pois, assim como aconteceu com Carlos de 

Navarra, Pedro de Giron morreu subitamente quando estava a caminho para 

encontrá-la.  

Com Isabel sendo declarada herdeira do trono, Enrique IV continuava 

com a intenção de casá-la, de modo a fortalecer seu próprio poder. Negociava-se o 

casamento de uma herdeira ao trono o que, dada sua importância, caracterizava-se 

como assunto de Estado, colocando-se, assim, como de suma importância para a 

Coroa de Castela e para a monarquia hispânica. Foram, deste modo, apresentados 

três pretendentes a Isabel: Carlos, Duque de Guiana; Afonso, rei de Portugal; 

Fernando, príncipe de Aragão e rei de Sicília. 

Com essas opções, o que estava sendo costurado era um cenário político 

em que Castela, diferentemente de Portugal e Aragão, alinhava-se com a França; 

aqueles reinos, por sua vez, à Inglaterra. Deste modo, o Rei francês, Luis XI, para 

reforçar seus laços com Castela, ofereceu seu irmão, Duque de Guiana, em 

matrimônio com a princesa. Os pretendentes ibéricos seguiam a tradição, qual seja, 

casamento entre membros de mesma linhagem. Assim, Afonso V, de Portugal, e 

Fernando, de Aragão, eram primos de Isabel. 

No que se refere a essas opções, os aliados de Enrique IV e os 

partidários de sua filha Juana defendiam o casamento de Isabel com Afonso V, ao 

passo que os partidários de Isabel queriam seu casamento com Fernando. Coube a 

Isabel a escolha de seu cônjuge, a qual recaiu sobre Fernando. Pulgar nos informa 

que esta foi a decisão mais acertada, do ponto de vista político, pois Fernando 

herdaria o reino de Aragão que com Castela formaria a maior parte da Espanha. O 
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outro pretendente ibérico ao casamento já tinha filho herdeiro do seu primeiro 

casamento e este deveria herdar o trono português. 
 
 
No solamente los grandes, mas los perlados, los clérigos, los 
caballeos, los fidalgos, los ciudadanos, y generalmente todos los tres 
estados y comunes del reuno mostraban placerles del matrimonio 
con ele principe de Aragón, por las utilidades y conveniencias que en 
él mas que en otros parecian, y les pesaria si en otra parte lo 
concluyese (PULGAR, 1943, p. 14).  

 

Isabel e Fernando se casaram no ano de 1469, contrariando a vontade de 

Enrique IV. Para que a paz entre eles fosse restabelecida, Isabel e Fernando enviam 

três nobres – Pero Vaca, Diego de Ribera e Luis de Atienza – à corte do Rei. Esta 

comitiva não alcançou os objetivos pretendidos e Enrique IV usou esse matrimônio, 

realizado à sua revelia, como justificativa para deserdar Isabel e declarar sua filha, 

Juana, legítima herdeira do trono. 

O primeiro semestre que se seguiu ao matrimônio foi complicado para 

ambos os lados. Passado esse período, todavia, Isabel se fortaleceu, agregando 

mais nobres em seu partido. No ano de 1473, Isabel e Enrique IV se reconciliaram e, 

em 1474, o Rei recebeu solenemente o Príncipe de Aragão. No mesmo ano, Enrique 

IV partiu para Madri e deixou a fortaleza de Segóvia sob o comando de Isabel.  

Este ato fortaleceu os defensores da Princesa, os quais dele se utilizaram 

para afirmarem a legitimidade de Isabel enquanto verdadeira herdeira do trono 

castelhano, pois tratava-se da principal fortaleza régia, símbolo do poder real em 

Castela. Embora Enrique IV tenha deixado a fortaleza nas mãos de Isabel, em 

nenhum momento, ele revogou os atos jurídicos de Valdelozoya, os quais 

declaravam Juana sua legítima sucessora. Em 11 de dezembro de 1474, Enrique IV 

morreu sem deixar testamento algum. Em vista de, na sua partida para Madri, ter 

deixado a fortaleza de Segovia nas mãos de Isabel, isso era a prova necessária de 

que Isabel, e não Juana, fosse considerada a legítima herdeira da Coroa. 

Isabel, após a morte do irmão, foi proclamada Rainha. Neste ato, Isabel 

não seguiu a tradição de Trastâmara, ou seja, não se recorreu, de imediato, à 

cerimônia de acesso ao trono, pois preferiu levar a cabo as exéquias pelo rei morto. 

Se por estratégia puramente política ou não, a então monarca de Castela ganhou 

destaque positivo pelo seu procedimento.  
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[...] nos hallamos ante un procedimiento cerimonial diferenciado del 
observado con motivo de otras muertes regias antes estudiadas. En 
cuanto se conoce la muerte del rey, no se açude de inmediato a 
ceremonializar, por resumido que sea el procedimiento que se utilice, 
el acceso al trono del sucesor, sino que se prefiere llevar a cabo las 
esquis por el rey difunto que, además, se hacen con una notable 
pompa y, sobre todo, con una destacada y buscada dimensión 
pública. Parece indudable que tal forma de proceder no careció de 
justificación política. Ante las dificiles relaciones entre Isabel y 
Enrique IV y ante las disputas previas por la sucesión, se trato de 
recurrir a la imagem de continuidad dinástica y respeto publico, 
expresado por via ceremonial, hacia el monarca fallecido, en cuanto 
que eran estas actitudes las que mejor contribuían a legitimar en 
aquel momento los propios derechos de Isabel ao trono. Así, por 
tanto, estas exéquias reales, celebradas en Segovia, puden 
considerarse como resultado de una buscada funcionalidad 
propagandística, a través de la cual, se aseguraba una mayor 
eficácia legitimadora para los actos de entronización que habá de 
seguirlas, razón por la cual se romperia la tradicional sucesión de 
celebraciones características de situaciones semejantes (NIETO 
SORIA, 1993, p. 107). 

 
 

A atitude de Isabel fora destacada com rebuscada dimensão pública 

criada, a priori, com a ajuda irônica do destino. Afinal, não era previsível que o Rei 

Enrique IV morreria durante sua viagem com a dúbia contribuição de não deixar 

testamento sucessório ao trono. Destarte, as circunstâncias colaboraram para que a 

história tivesse como personagem principal a Rainha Isabel. Sua maneira de agir em 

momentos cruciais como a escolha de obstar pelo cerimonial tradicional de sua 

elevação como rainha para cerimonializar o ato fúnebre, assegurava sua 

legitimidade em herdar o trono.  

Após as exéquias, seguiu-se a cerimônia de entronização de Isabel, 

também na cidade de Segóvia, onde a nova Rainha recebeu juramentos de 

fidelidade por parte dos nobres. Fernando não se encontrava em Segóvia, estava no 

reino de Aragão, chegando somente dois dias depois, o que gerou 

descontentamento de sua parte a entronização de sua esposa sem a sua presença. 

Pelo ocorrido, Pulgar, em sua crônica, narra como se deu o cerimonial. 
 

 
Como la Princesa que estaba en la cibdad de Segovia sopo la 
muerte del rey Don Enrique su hermano, luego se intituló Reyna de 
Castilla é de Leon é fizo las obsequias muy solennes por el ánima 
del Rey. Otrosí allí en Segovia se fizo por los de la cibdad un 
cadalso, do viniéron todos los Caballeros é Regiedores é la Clerecía 
de la cibdad, é alzaron en él los pendones Reales, diciendo: Castilla, 
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Castilla por el Rey Don Fernando e la Reyna Dona Isabel su muger 
proprietaria destos Reynos: é besaronle todos las manos, 
conociéndola por Reyna é Señora dellos, é ficiéron la solenidad é 
juramento de fidelidad, que por las leyes destos Reynos es instruido 
que se debe facer en tal caso á sus verdaderos Reyes (PULGAR, 
1943, p. 32).  

 
O cerimonial ocorreu com relevante celeridade pelo que essa rápida 

entronização desagradou a Fernando e também parte da nobreza aliada à realeza 

aragonesa. No entanto, de acordo com os relatos, a proclamação de Isabel, no 

geral, foi bem acolhida. Isabel foi oficializada como Rainha conforme a solenidade 

que se torna sinônimo de juramento de fidelidade. 

Mas nem todos estavam satisfeitos com a entronização, pois que os 

partidários de Juana, tomados de surpresa com a proclamação de Isabel como 

Rainha, encontraram apoio em Portugal para tentarem reverter a situação e 

proclamarem Juana como legítima sucessora ao trono de Castela. Iniciou-se, assim, 

a Guerra de Sucessão, narrada de forma detalhada por Fernando de Pulgar, nas 

Crônicas dos Reis Católicos.  

A Guerra de Sucessão (1475-1479) durou quatro anos e não teve caráter 

somente de uma guerra civil, pois tomou proporções maiores, passando a ter 

contornos internacionais. A Guerra se encerrou com a assinatura de quatro tratados 

– os Tratados de Alcaçobas – que versavam sobre a expansão marítima, a anistia 

aos nobres castelhanos desterrados, a liberdade aos prisioneiros de guerra e a 

devolução das terras conquistadas durante a Guerra, bem como sobre a promessa 

de casamento da filha primogênita de Fernando e Isabel com o filho do príncipe 

Juan de Portugal. Por fim, o último dos tratados disciplinava acerca do futuro de 

Juana.  

À filha de Enrique IV foram dadas duas opções: casar-se com o herdeiro 

dos Reis Católicos - à época com um ano de idade - ou viver reclusa em um 

convento castelhano. Juana escolheu a vida em reclusão em um convento das 

Clarissas, afastando-se do cenário político castelhano e da proteção que Portugal 

lhe conferia. 

Posteriormente, para assegurarem ainda mais a legitimidade de seu 

poder, os Reis Católicos obtiveram a Bula Papal proibindo a saída de qualquer 

monja Clarissa do convento. Interessante observar que essa atitude dos Reis 

Católicos demonstra a preocupação que eles tinham com Juana, o que se pode 
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pensar que mesmo afastada do cenário político ela era considerada um perigo de 

abalo ao reinado de Fernando e Isabel. Assim, os Reis Católicos saíram 

extremamente fortalecidos da Guerra de Sucessão e puderam dar seguimento ao 

seu projeto centralizador. 

 

1.2 OS FUNDAMENTOS DA MONARQUIA CASTELHANA 

 

Pela performance do seu projeto político, Fernando e Isabel ascenderam 

definitivamente ao trono após uma grande guerra civil. Diante do contexto no qual se 

insere seu reinado e mediante as alterações por eles realizadas, tais monarcas 

passaram a ser vistos como restauradores da ordem pública e jurídica.  

De acordo com Suárez Fernández (1989, p. 14), durante a Idade Média, a 

Espanha foi vista como um território solidário, como sendo uma das cinco nações 

que compunham a cristandade, segundo o Concílio de Constança de 1414, onde os 

Reis exerciam seu poder com autonomia administrativa. Cada um desses reinos 

dispunha de território próprio, lei geral e assembleia própria – os Fueros e as Cortes. 

No entanto, a antiga Hispania, como unidade forjada no reino cristão visigodo, havia 

se perdido com a conquista dos muçulmanos em 711, sendo sua restauração um 

sonho almejado pelos monarcas castelhanos. Esse ideal restaurador foi chamado 

por Menéndez Pial (apud SUAREZ FERNANDEZ: 1962, p. 5-7) de “ideal neogótico”. 

No período dos Reis Católicos, esse ideal de restauração do reino cristão exigia 

mais do que o restabelecimento da unidade política: era necessário que os Reis, no 

exercício de seu governo, fossem justos e observassem os princípios cristãos20.  

																																																								
20 De acordo com Suárez Fernández (1962, pág. 5): “era la herencia del viejo concepto romano de 
Hispania, referido al todo el territorio de la Península e recogido por la monarquía visigótica de la que 
todas monarquías peninsulares se consideraban continuadoras. La fuerza de esta concepción 
neogótica […] no había disminuido con el transcurso del tiempo, señala, aportando diversos 
testimonios del siglo XV. El neogoticismo afirmaba la existencia de un principio legitimador de la 
autoridad de los monarcas visigodos […] Por una línea de descendientes directos que non se 
interrumpía […], este poder era transmitido desde Ataulfo hasta los soberanos de la Casa de 
Trastámara […] En Fernando e Isabel, […] se encontraba culminando el largo proceso de siglos […] 
el ideal neogotico presentaba a España unidad preexistente e dividida como una meta a alcanzar. Los 
Reyes Católicos […] son el restauradores de la unidad […]; non se trata de una consecuencia de 
hechos fortuitos sino de la culminación de un proceso teórico que buscaba, en la unidad de España, 
un objectivo” (Disponível em: <file:///C:/Users/asus/Downloads/Dialnet-
LaIdeaDeEspanaEnLosTomosDeLaHistoriaDeEspanaDirigi-2566426.pdf >. Acesso em: jul. 2016).  
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Alfonso de Cartagena,21 ao redigir Allegationes,22 sustentava a idéia de 

que a Espanha havia se tornado soberana por meio de uma transmissão legítima 

feita por Constancio-Gala Placidia, no ano de 418, ao rei visigodo Walia (SUÁREZ 

FERNÁNDEZ, 1989, p. 10). Assim, todos os reinos que formavam a antiga Diocese 

podiam ser considerados como reinos integrantes da unidade a ser restaurada: a 

restauração da antiga Hispania. Resgatando esse ideal, já no reinado de Enrique IV, 

o cronista Rodrigo de Areválo atribuiu a Castela essa tarefa restauradora. No 

entanto, foi somente com a união de Fernando e Isabel, em 1469, que esse ideal se 

converteu em verdadeiro projeto de governo.  
 
 
Teodorico, reis dos godos, foi o primeiro que entrou na Espanha, e 
começou a reinar depois de ter vencido Reciário, rei dos suevos. 
Depois dele reinaram vários seus descendentes. É, porém, de saber 
que, depois de sucessivamente haverem reinado alguns reis, 
Suintila, filho de Recáredo, que era o décimo sexto rei a contar de 
Teodorico, teve em paz a monarquia de Espanha, ficando os 
romanos completamente excluídos. E este foi o primeiro monarca 
das Espanhas, monarquia que continuou por doze reis 
sucessivamente até el-Rei Rodrigo, inclusive, no tempo do qual, por 
causa dos pecados do povo, a justiça divina feriu a monarquia dos 
reis de Espanha, que foi humilhada, e viu em grande parte abatido o 
seu poder de facto. Contudo, a essência da monarquia e se poder de 
direito não puderam ser extintos pela violência dos inimigos; porque 
ainda que ficassem reduzidos, tanto no número de pessoas como na 
extensão do território, o principado, no entanto, permanecia no que 
toca do direito de governo. 
[...]  
E como depois o poder de facto foi esmagado pela violência dos 
sarracenos, todo o direito da comunidade das Espanhas se 
continuou naquele povo que permaneceu, porque o direito da 

																																																								
21 Jurista e teólogo espanhol (1386-1456), de família de judeus convertidos ao Cristianismo. Alfonso 
de Cartagena estuda direito civil e canônico na Universidade de Salamanca, sendo que conclui seus 
estudos aos 26 anos de idade. Aos 29, se torna doutor. Além das características intelectuais, também 
é descrito pelo cronista. Fernando de Pulgar, em sua crônica Claros varones de Castilla, destaca-o 
assim: “La elegancia y la claridad de su lenguaje agraciaban su autoridad, al tiempo que, al más puro 
estilo castizo de hablar, ceceaba notoriamente, no perjudicándole en nada esta característica de su 
dicción. Y aunque en la distancia su apariencia infundía un respeto que lindaba en el temor, sin 
embargo, en la cercanía parece haber sido un hombre agradable y acogedor”. Teve papel 
fundamental na vida política nacional e internacional de Castela, tendo sido embaixador na Corte de 
Portugal, no Concilio da Basiléia e perante os reis da Alemanha e Polônia. (DONAT, 2003, p. 1-12).  
22 Em sua obra “Alegações de D. Afonso de Cartagena, Bispo de Burgos, contra os direitos dos 
portugueses sobre as Ilhas Canárias”, de 1437, Alfonso de Cartagena demonstra a diferença 
fundamental entre o surgimento dos reinos de Espanha e Portugal a fim de que este não pudesse 
reivindicar sua herança visigoda pois, embora os Reis de Portugal descendam dos godos, o reino 
“não lhes veio por título universal de sucessão imediata dos godos, mas teve início a título singular”. 
Nesta obra encontram-se os argumentos jurídicos para se justificar a propriedade das Ilhas Canárias 
e a conquista da África pois os antigos reis visigodos haviam possuído Tingitânia (VENTURA, 2011, 
p. 131-133). 
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comunidade salva-se em poucos e até num. E diz-se que é o mesmo 
povo, ainda que as pessoas do povo sejam menos em número; e 
como a regra dos correlativos é a mesma, e são em certo modo 
correlativos o príncipe e os súditos, como o são o pai e o filho ou o 
servo e o senhor, segue-se claramente que, assim como os direitos 
de todo o povo permaneceram na parte que escapou, de modo a 
continuar-se nela a identidade do mesmo povo, assim também os 
direitos da monarquia permaneceram no príncipe reinante, que foi 
Pelaio, de modo a considerar-se continuada a identidade do mesmo 
principado, porque o império do governante é relativo à qualidade do 
povo de que vem ao príncipe o poder universal (ALLEGATIONES, p. 
39)  

  

Pelo exposto, vê-se a história sucessória dos monarcas da Espanha, 

sendo Teodorico o primeiro a reinar. Contudo, frisa-se sobre como foi a instituição 

do reinado em diferentes períodos com um discurso que circunda as temáticas de 

guerra e paz, de Justiça divina e humana, da procedência do poder, considerado 

universal, capaz de legitimar o direito a governar. Pode-se ler nas entrelinhas que a 

instituição do poder se dá por meio de lutas nas primeiras linhas onde se encontra o 

relato de que Teodorico primeiro venceu Reciário para só depois começar o seu 

reino.  

Neste cenário, o projeto restaurador competiria a Castela. Mas por que? 

De acordo com vários documentos, dentre eles a própria obra de Alfonso de 

Cartagena, por haver a identificação de Castela com a própria Espanha. Ademais, 

era o reinado com maior território e com grande relevância econômica.  
 
 
Interroguemos todos os povos que ha na Europa, e reparando na 
sua maneira de falar notaremos que chamam Rei de Espanha ao Rei 
de Castela, e muitos ha que nunca ouviram falar em Castela, mas só 
em Espanha. Isto não resulta da ignorância como se eles 
desconhecessem o sólio e o poder dos Reis de Castela, porque bem 
conhecem tudo isso, e chamam por seus próprios nomes os outros 
reis que ha Espanha, dizendo ‘Rei de Aragão’, ‘de Portugal’ou de 
‘Navarra’, e só ao Rei de Castela chamam de “Rei de Espanha”. Não 
provém isto, portanto, da ignorância do facto, mas por estar 
inveterada no espírito dos homens a idéia de que o principado de 
Espanha se continua nos reis de Castela. Não sei qual fosse o 
motivo por que os antigos, reis, depois da perdição se abstiveram 
deste titulo; fizeram-no, talvez, por certa modéstia e honestos 
respeitos (ALLEGATIONES, pág. 336). 

 
 

Porém, os pensamentos de unificação foram arquitetados com propostas 

bem definidas com o casamento de Isabel, que escolheu Fernando para se unir em 

matrimônio, sobretudo, pelo fato de que ele, diferentemente de Afonso de Portugal, 
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não tinha herdeiros. Já pensava que seus filhos com Fernando herdariam os reinos 

de Castela e Aragão, caminhando, assim, para a unidade dos reinos. Esta colocação 

encontra seu fundamento na obra Crônicas dos Reis Católicos, quando Pulgar 

afirma: 
 
 
Porque esperaba la subcesión de Aragon y de los otros señoríos del 
rey su padre, que confinan con los reynos de Castilla, en que 
esperaba con el ayuda de Dios subceder, e porque estos reynos e 
señoríos juntos con ellos, puesto en señorío, era la mayor parte de 
España (PULGAR, 1943, p. 34), 

 

Com a ascensão de Fernando e Isabel, deu-se início a esse projeto 

centralizador, que não visava somente à solidariedade entre os reinos, mas 

projetava-se numa idéia de unidade. Caminharam, deste modo, para a centralização 

do poder real e, para tanto, foram construídas as bases jurídicas desse novo 

reinado. Essa unificação reinante não se realizaria imediatamente com o casamento 

de Isabel de Castela e Fernando de Aragão, mas se projetaria na figura do sucessor 

do casal, que herdaria o trono de ambos os reinos. Contudo, de início, a união dos 

reinos foi expressa na imagem da união pessoal dos monarcas, com suas funções 

no exercício da Justiça.  

Nas Cortes de Toledo de 1480, por exemplo, ficava determinado que os 

Reis exerceriam suas funções por meio da restauração da Justiça e da própria 

autoridade dos monarcas, sendo passada, para fins propagandísticos, a imagem de 

Reis extremamente justos. Fernando e Isabel, consortes que governaram a Espanha 

de forma justa, deixaram revelado, desde a sua união matrimonial, o intuito 

centralizador de seu governo, o que se percebe com a leitura de textos e de normas 

nas Ordenanzas Reales de Castilla.  

 

1.3 O PROJETO ESPANHOL 

 

A partir do casamento dos monarcas, Castela e Aragão se uniram, mas 

mantendo-se independentes um do outro. Não se falava, assim, em uma 

confederação, mas sim em uma união institucional. Deste modo, cada um dos 

monarcas podia governar em seus reinos e nos de seu consorte. O casamento de 

Fernando e Isabel, antes de mais nada, visava à centralização do poder, sendo a 
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base disso a total harmonia entre eles. O trecho do texto de Pedro Mártir de Anglería 

nos demostra esse pensamento 
 
 
El Rey y la Reyna son consortes que gobiernan las das Españas con 
perfecta justitcia ... puedo, gracias a estos dos meses de experiencia 
asegurar que si alguna vez se puso en discusión la possibilidad de 
que entre los mortales dos cuerpos estuvieron de un solo espíritu, 
son estos efectivamente, pues están regidos por un solo 
pensamiento y un solo alma (1955, I). 
 
 

Os Reis Católicos são vistos como monarcas justos que visavam ao bem 

comum e, com isso, esse país seria o local ideal para se viver, sendo considerado 

como o único país feliz, porque o governo da Espanha estava verdadeiramente 

unificado. Maquiavel23 e Anglería24 viam em Fernando a personificação de um Rei 

justo, com preparo militar e político para governar o país e extirpar de seus territórios 

todos os vícios que se opusessem à religião, exaltando, assim, as virtudes morais. 

Maquiavel, em sua obra O Príncipe, reconhece-o como exemplo de monarca a ser 

seguido por respeitar as leis e buscar a aplicação da Justiça. Para Anglería, em 

Epistolário:  
 
 
Astrea, que parece haber abandonado el resto de las provincias, va 
recorriendo estos reinos, portadora en sus manos de justa balanza. 
Este es el origen de tal protección divina y de tantos y tan resonantes 
triunfos alcanzados sobre sus fuerzas enemigas. Bajo su señorío no 
se produce alboroto alguno ni presentan borrascas, todo está 
tranquilo, todo a seguro25 (ANGLERÍA, 1955, p. 202).  

																																																								
23 Nicolau Maquiavel nasceu e morreu em Florença (1469-1527) foi filósofo, historiador e diplomata. 
Em 1513, escreve sua principal obra, O Príncipe, onde aconselha os governantes o modo de se 
governar e como manter o poder absoluto, mesmo que para isso tenha que fazer inimigos e usar a 
força militar. Em “Discursos sobre a primeira década de Tito Lívio” defende a forma de governo 
republicana com uma constituição mista, defendendo, ainda, que a vida política deve ser pautada em 
princípios éticos e morais.  
24 Pedro Martín de Anglería (1459-1526), humanista e geógrafo italiano que prestou serviços aos Reis 
Católicos e a seus sucessores. Foi membro do Conselho das Índias e cronista das Índias, tendo 
ocupado, ainda, cargos eclesiásticos, se destacando por suas obras a respeito das Índias e das 
Américas. Sua obra Opus Epistolarum é composta por 813 cartas que descrevem os sucessos 
espanhóis e que retratam a cultura e sociedade durante a época dos Reis Católicos. Disponível em: 
<http://www3.uah.es/cisneros/carpeta/images/pdfs/233.pdf>. Acesso em: jul. 2016. 
25 Interessante observar que esse território descrito por Anglería se contrapõe com o que é 
apresentado o período anterior, de Enrique IV, por Pulgar em suas crônicas: “Y de aquí se siguió que 
los ministros de la justicia que eran en aquellos tiempos, pensaban más en sus provechos 
particulares, que en el bien general y aquél era enemigo que esto reprehendía, aquél era aborrecido a 
quién desplacía. Cosa fue por cierto de grandíssimo ejemplo y doctrina para todos los reyes y aún 
para todos los hombres, los cuales no crean que la grandeza de los estados ni de los reynos, no los 
tesoros ni las rentas, no el miedo ni el poderío de las huestes hacen sostener los grandes estados, si 
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Anglería falava, nessa carta ao seu protetor – Conde de Tendilla - sobre a 

transcendência territorial do reinado dos Reis Católicos, que governavam  com 

equilíbrio, sendo justos. Tiveram triunfos retumbantes por terem proteção divina, 

destruindo suas forças inimigas. São exemplo de calmaria e de segurança. Já 

Maquiavel elege Fernando como modelo de governante a ser seguido por possuir as 

habilidades necessárias para liderar, política e militarmente, um país. Ressalta os 

feitos do Rei contra as forças inimigas como ressonantes que são vistos e ouvidos 

no decorrer da história. Fernando tornou-se reconhecido como um monarca que 

aplicava a Justiça e respeitava as leis vigentes26. Assim,  
 
 
Nada faz estimar tanto um príncipe como as grandes empresas e o 
dar de si raros exemplos. Temos, nos nossos tempos, Fernando de 
Aragão, atual rei de Espanha. A este pode-se chamar, quase, 
príncipe novo, porque de um rei fraco tornou-se, por fama e por 
glória, o primeiro rei dos cristãos; e, se considerardes suas ações, as 
achareis todas grandiosas e algumas mesmo extraordinárias.  
[...] Além disto, para poder encetar maiores empreendimentos, 
servindo-se sempre da religião, dedicou-se a uma piedosa crueldade 
expulsando e livrando seu reino dos marranos, ação de que não 
pode haver exemplo mais miserável nem mais raro.  
[...] Muito apraz a um príncipe dar de si exemplos raros na forma de 
comportar-se com os súditos [...] Acima de tudo, um príncipe deve 
empenhar-se em dar de si, com cada ação, conceito de grande 
homem e de inteligência extraordinária. 
[...] Deve, ainda, um príncipe mostrar-se amante das virtudes, dando 
oportunidade aos homens virtuosos e honrando os melhores numa 
arte 
(MAQUIAVEL, 2011, p. 129-130). 
 

 
Ao considerar o discurso acima, pode ser entendido pelo menos dois 

objetivos dos feitos de tais monarcas: a recuperação dos contornos da antiga 

Hispania visigótica e a visão de que objetivavam o fortalecimento do poder real face 

à nobreza. Embora alguns autores entendam que o objetivo de Fernando e Isabel 

era a restauração da Hispania visigótica, entendemos que o objetivo destes 

monarcas era o fortalecimento do poder real e a centralização do poder.  

 

 
																																																																																																																																																																													
no seguen en camino de la virtud, y ponen freno a los vicios, en que la humanidad de con tino nos 
guerrea, y lo hace todo caer” (PULGAR, 1943, p. 237). 
26 “Los principes deben saber que empiezan ya a perder el estado en el momento mismo en que 
comienzan a quebrantar las leyes y las viejas instituciones y costumbres bajo las cuales han vivido 
sus súbditos largo tiempo” (MAQUIAVEL, 2011, [s.p.]). 
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CAPÍTULO II 

OS FUNDAMENTOS DO DIREITO E DA JUSTIÇA NO REINADO DOS 

REIS CATÓLICOS  
 

A idéia de Justiça é certamente o ponto de partida não apenas para 
a História do Direito, como também para o despertar da reflexa ̃o 
ética, nos primeiros tempos da vida histórica. Desde as sociedades 
mais primitivas, sempre houve a preocupação de instaurar normas e 
fixar princípios que asseguram não apenas a ordem, como também a 
sobrevivência dos grupos humanos (PISSARRA; FABBRINI, 2007, p. 
VII).  

 

A instituição de Justiça e de Direito é vista como ponto de partida para a 

própria historiografia, num despertamento de reflexão sobre a criação e a 

fundamentação de uma sociedade, mesmo as primitivas. Tais instituições servem 

para assegurar a ordem com seus princípios e, conseqüentemente, a sobrevivência 

daqueles que vivem num dado grupo. A partir dessa observação, neste capítulo, 

discute-se os conceitos de Direito e de Justiça durante o reinado dos Reis Católicos, 

sua fundamentação teórico-filosófica, bem como a adoção de determinados 

conceitos de Direito e de Justiça que serviram para a elaboração e a utilização do 

ordenamento jurídico vigente na época. Tais levantamentos apresentam os 

fundamentos de um projeto centralizador intentados pelos Reis Católicos.  

Os teóricos que abordaram os intentos dos Reis Católicos observaram 

como se deu a (re)estruturação do sistema jurídico da época, bem como a aplicação 

da Justiça aos casos necessários. O conceito de Justiça é concebido a partir dos 

ideais aristotélico e tomista de Direito e de Justiça. Deste modo, a fim de que se 

compreenda o ordenamento jurídico como um todo, bem como sua fundamentação 

e a utilização do conceito de Justiça, por parte de referidos monarcas, faz-se 

necessária a análise das obras de Aristóteles e São Tomás de Aquino com a 

finalidade de que se construa a base teórica para a compreensão da base jurídica 

durante o reinado de Fernando e Isabel. 

A aplicação da Justiça gerava um ambiente seguro e favorável para que 

esses monarcas pusessem em prática seu projeto centralizado. Para aplicar tal 

Justiça e Direito, fez-se necessário a criação de um ordenamento jurídico calcado 

em bases sólidas, que iam ao encontro com os ideais e os dogmas então vigentes. 

Deste modo, para que se compreenda a (re)elaboração desse ordenamento jurídico 
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e as formas de aplicação e de distribuição da Justiça, buscou-se conceitos 

formulados  por teóricos que viveram no mesmo período dos Reis Católicos. 

Assim, as bases teóricas deste capítulo abrangem as obras Ética a 

Nicômaco, de Aristóteles, e a Suma Teológica, de São Tomás de Aquino. A partir da 

análise de tais obras, bem como de doutrinas do campo do Direito, pode-se 

visualizar os conceitos de Direito e de Justiça utilizados pelos teóricos dos Reis 

Católicos para a construção de um ordenamento jurídico forte, pautado no conceito 

de Justiça, sem se afastarem da doutrina cristã.  

 

2.1 PONTOS DE VISTA DA JUSTIÇA ARISTOTÉLICA 

 

O presente tópico tem como finalidade o estudo do conceito de Justiça 

para o filósofo grego Aristóteles, por meio da análise de sua obra Ética a Nicômaco, 

especificamente seu Livro V – “Da Justiça”. O bem é concebido com a finalidade de 

se alcançar o bem supremo ou final que se torna algo autossuficiente, chamado de 

Eudaimonía, a partir da dialética de que o homem é racional e tem princípios éticos 

e morais. As ações humanas, por um meio, visam a um fim para ser alcançado: a 

felicidade.  

Com a felicidade, o homem pode se dedicar às virtudes morais que guiam 

os desejos à Justiça, que é o objeto principal das instituições da sociedade. Nesse 

fulcro, Justiça passar a estar tão interligada com o conceito de Direito que fica difícil 

separá-los, afinal, essa ligação uniforme se faz necessária para a aplicação daquilo 

que seja considerado justo.  

Dessa forma, Aristóteles enfatizou as condições da realidade do homem 

com suas instituições, situando o conceito de Justiça no universo da doutrina 

filosófica em que a extração da Justiça advém da própria ratio humana, pois toda 

ação/propósito visa a um bem. Entretanto, pela razão, as ações humanas estão 

voltadas a atingir um fim de se chegar ao bem supremo (summum bonum). A busca 

do homem não é infinita, pois se finda quando se atinge o bem final. 
 
 
o exercício da virtude diz respeito aos meios. Por conseguinte, a 
virtude também está em nosso poder, do mesmo modo que o vício, 
pois quando depende de nós o agir, também depende o não agir, e 
vice-versa; de modo que quando temos o poder de agir quando isso 
é nobre, também temos o de não agir quando é vil; e se esta em 
nosso poder o não agir quando isso é nobre, também está o agir 
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quando isso é vil. Logo, depende de nós praticar atos nobres ou vis, 
e se é isso que se entende por ser bom ou mau, então depende de 
nós sermos virtuosos ou viciosos (ARISTÓTELES, 1991, p. 55). 
 
 

O entendimento aristotélico evoca que a vida humana busca pelo o que é 

no humanamente possível de ser alcançado. A mola mestre que impulsiona o 

homem a ter ações ou propósitos é a crença de que existe a felicidade, buscada 

para a sua realização existencial. Conforme Bittar, a idéia de felicidade é uma 

criação humana, que pode ser plenamente alcançável por meio da razão teleológica. 

Para Bittar (2000, p. 33), o filósofo grego pode ser considerado o fundador 

da Ética, uma vez que, em suas aulas, ao analisar o agir humano, uma de suas 

preocupações era o alcance do bem e da felicidade. Já de acordo com Aristóteles, a 

felicidade seria a finalidade de toda a ação humana, sendo essa busca o diferencial 

entre o ser humano e os demais animais. Esse seu pensamento, a busca pelo bem 

e pela felicidade como norteador das ações humanas, marcou, de forma decisiva e 

inequívoca, o pensamento ocidental. 

Para Aristóteles, a Justiça (Areté), a maior de todas as virtudes, é o fio 

condutor para que homem alcance a Eudaimonía, ou seja, é por ela que o homem 

atinge o bem-estar ou a felicidade plena. Para o filósofo, Justiça é entendida como 

sendo  
 
 
[...] aquela disposição de caráter que torna as pessoas propensas a 
fazer o que é justo, que as faz agir justamente e desejar o que é 
justo; e do mesmo modo, por injustiça se entende a disposição que 
as leva a agir injustamente e a desejar o que é injusto. Também nós, 
portanto, assentaremos isso como base geral. Porque as mesmas 
coisas não são verdadeiras tanto das ciências e faculdades como 
das disposições de caráter (ARISTÓTELES, EN, V, 1129 a.). 
 
  

Nesse viés, a Justiça é uma virtude total em que o homem a exerce com 

relação a si e aos outros.  Para que um homem se torne justo, ele deve agir de 

forma justa, o que é resultado de seu desejo de assim o ser. A Justiça, sendo a 

maior de todas as virtudes, torna-se um dos meios para que o homem atinja a 

felicidade. Mas qual o conceito de virtude, para Aristóteles? A pertinência desta 

pergunta encontra-se com a questão da lei, sua elaboração e seu cumprimento.  
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2.1.1 Notas Introdutórias ao Pensamento Aristotélico 

 

A Justiça é o fio condutor para que o homem alcance a Eudaimonía, 

também compreendida como felicidade ou bem-estar. No entanto, antes de 

adentrar-se aos conceitos fundamentais para o desenvolvimento da presente tese, 

algumas notas introdutórias são de suma importância para tanto. Deste modo, num 

primeiro momento, entende-se ser necessária a compreensão do homem para 

Aristóteles, sua natureza, estrutura, bem como o significado de Eudaimonía, essa 

busca que conduz esse homem em seu agir cotidiano. 

Para Aristóteles, o homem é um ser gregário por natureza, característica 

essa que não é exclusividade do ser humano. De conhecimento geral é a 

comparação que o autor, em sua obra Política, faz entre o homem e as abelhas. 

Temos, assim: 

[...] e que o homem é por natureza um animal social, e um homem 
que por natureza, e não por acidente, não fizesse parte de cidade 
alguma, seria desprezível ou estaria acima da humanidade [...]. 
Agora é evidente que o homem, muito mais que a abelha ou outro 
animal gregário, é um animal social. Como costumamos dizer, a 
natureza nada faz sem um propósito, e o homem é o único entre os 
animais que tem o dom da fala.  

(ARISTÓTELES, Política, 1253a.) 
 
 

Ao considerar o homem como um ser social pela sua própria natureza de 

sempre procurar viver em grupo, torna-se um ser superior aos outros animais, 

porque mais que apenas viver de forma coletiva ele usufrui do dom da fala. O 

grande diferencial entre homem e demais animais gregários, além do fato de pautar 

suas ações na busca pela felicidade, é a sua racionalidade, ou seja, a função 

intelectiva da alma que está presente somente no ser humano. A alma no 

pensamento aristotélico é a fonte da vida que pode ser encontrada em todos os 

seres vivos. Assim, sendo “um animal [homem] constituído por corpo e alma, essa 

domina aquele, possuindo, portanto, três funções, quais vejam: vegetativa, sensitiva 

e intelectiva” (ARISTÓTELES, Política, 1254b). 

Pela função vegetativa, comum a todos os seres vivos e responsável pelo 

seu desenvolvimento, tem-se que ela é o que possibilita a própria vida em si. Ela 
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não depende das demais funções, mas o contrário não é verdadeiro. Para 

Aristóteles, em De anima, 
 
 
Suas funções são a geração e o uso dos alimentos. Porque a mais 
natural de todas as funções do ser vivo, acabado e não incompleto, 
ou cuja geração não é espontânea, consiste em criar um outro ser 
semelhante a si, o animal um animal, e a planta uma planta, para 
assim participar do eterno e do divino, na medida do possível 
(ARISTÓTELES, De Anima, 415a.). 

 

A função sensitiva, por sua vez, é aquela que comanda as sensações, os 

movimentos e os apetites, estando presente em todos os animais e no homem, 

sendo neste, as sensações instrumentos para a memorização de uma determinada 

experiência. Para fundamentar a função sensitiva da alma, o filósofo grego se baseia 

na doutrina da potência e do ato27. Observe que,  
 
 
Em geral, para cada sensação, é preciso ter presente que o sentido 
é o que tem capacidade de receber as formas sensíveis sem a 
matéria, como a cera que recebe a marca do anel sem ferro ou ouro, 
mas não enquanto ouro ou ferro. De modo semelhante, o sentido 
padece por obra de algum ente que tem calor ou sabor, ou som, mas 
não enquanto cada um destes entes é dito tal coisa particular, mas 
enquanto ele tem determinada qualidade, e em virtude da forma 
(ARISTÓTELES, De anima, 424a). 
 
 

Já a função intelectiva encontra-se presente somente no homem, único 

ser dotado de racionalidade. Adquire-se o conhecimento, num primeiro momento, a 

partir das experiências sensíveis, sendo a alma o local onde as experiências e 

conhecimentos são registrados, sendo que aquelas experiências vividas introduzem, 

na alma, o conhecimento pelo processo de abstração. A função intelectiva é o que 

permite que o homem viva em conformidade com a razão, que o permite o alcance 

da plenitude da dimensão intelectual. 

Diante do pensamento aristotélico sobre as funções da alma, tem-se a 

compreensão de que o homem, único ser dotado da função intelectiva, utiliza-se de 

sua racionalidade para a busca da felicidade ou Eudaimonía. Na obra Ética a 

																																																								

27 De acordo com a proposta metodológica apresentada no início do presente capítulo, não iremos 
discutir o que seja a doutrina metafísica da potência e do ato. Para o presente momento, basta 
termos em mente que “potência é a probabilidade de sofrer mudança ou de fazer mudar. Ato é a ação 
de mudar, é atividade” (Metafísica, 1019a §35 – 1019b). 
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Nicômaco, Aristóteles abordou sobre as ações humanas buscam uma finalidade que 

é o bem: “Toda arte e toda investigação, assim como toda ação e toda escolha, têm 

em mira um bem qualquer; e por isso foi dito, com muito acerto, que o bem é aquilo 

a que todas as coisas tendem” (ARISTÓTELES, EN, I, 1094a). 

Aristóteles voltou suas investigações para as atividades que visam ao 

bem supremo ou do sumo bem. A política é o viés pelo qual o homem encontra com 

o bem final. É também por ela que as instituições são determinas na criação de um 

Estado. Pela política, os instrumentos usados pelo Estado são a sua constituição 

para o poder,  
 
 
pois é ela que determina quais as ciências que devem ser estudadas 
num Estado, quais são as que cada cidadão deve aprender, e até 
que ponto; e vemos que até as faculdades tidas em maior apreço, 
como a estratégia, a economia e a retórica, estão sujeitas a ela. Ora, 
como a política utiliza as demais ciências e, por outro lado, legisla 
sobre o que devemos e o que não devemos fazer, a finalidade dessa 
ciência deve abranger as das outras, de modo que essa finalidade 
será o bem humano. Com efeito, ainda que tal fim seja o mesmo 
tanto para o indivíduo como para o Estado, o deste último parece ser 
algo maior e mais completo, quer a atingir, quer a preservar 
(ARISTÓTELES, EN, I, 1094b). 
 
 

Nesses termos, entre a busca pelo bem supremo, encontra-se a política 

com seu respaldo na racionalidade do homem, além das funções agregadoras de 

sua essência. A política dita as regras sociais, institui as faculdades que terão 

apreço entre os homens, legisla sobre a vontade humana ao incutir na mente do 

humano que tudo que é feito tem por finalidade o bem mais completo. 

 

2.1.2 As Virtudes Aristotélicas e a Busca pelo Bem Supremo  

 

Aristóteles, ao entender que o homem busca com a prática cotidiana o 

sumo bem, entende também que, para isso, ele deve ser virtuoso, pois só assim 

pode atingir a felicidade. Dessa forma, o conceito de virtude se liga ao de Justiça, já 

que é pela virtude que ocorre a busca pelo bem supremo e com este se pratica a 

Justiça.  

O termo virtude pode ter diferentes definições dependendo de qual autor 

ou de qual abordagem se quer apreendê-lo. No entanto, importa ressaltar nesta tese 

o conceito aristotélico que diz que as virtudes são disposições de caráter. 
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se as virtudes dizem respeito a ações e paixões, e cada ação e cada 
paixão é acompanhada de prazer ou de dor, também por este motivo 
a virtude se relacionará com prazeres e dores. 
[...] 
Por conseguinte, se as virtudes não são paixões nem faculdades, só 
resta uma alternativa: a de que sejam disposições de caráter [...]. A 
virtude do homem também será a disposição de caráter que o torna 
bom e que o faz desempenhar bem a sua função (ARISTÓTELES, 
EN, II, 1106a). 
 
 

A virtude, desse modo, dá ao homem as condições essenciais para que 

ele desempenhe com excelência as suas características ou tendências, ou seja, é o 

meio que o homem possui para alcançar uma vida feliz ou o seu bem-estar. Essa 

busca, todavia, não pode contrariar a sua natureza gregária. Em seu agir, o homem 

pode escolher entre o excesso, a deficiência e o meio-termo. Para Aristóteles, a 

virtude encontra-se no meio-termo, dessa forma: 
 
 
Em tudo que é contínuo e divisível pode-se tornar mais, menos ou 
uma quantidade igual, e isso quer termos da própria coisa, quer 
relativamente a nós; e o igual é o meio-termo entre o excesso e a 
falta. Por meio-termo no objeto entendo aquilo que é equidistante de 
ambos os extremos, e que um só e o mesmo para todos os homens; 
e por meio-termo relativamente a nós, o que não é nem demasiado 
nem demasiadamente pouco – e este não é um só e o mesmo para 
todos [...] a virtude deve ter o atributo de visar o meio-termo. Refiro-
me à virtude moral, pois é ela que diz respeito às paixões e ações, 
nas quais existe excesso, carência e um meio-termo 
(ARISTÓTELES, EN, II, 1106a ; 1106b). 
 
 

As idéias aristotélicas compreendem que as coisas podem ser divisíveis, 

mas se isso se der de maneira igualitária é o mesmo que dizer que elas se 

encontram no meio-termo. Essa intermediação coloca os objetos numa situação 

eqüidistante, nas extremidades polares, porém, a virtude moral deve situar-se no 

meio-termo a fim de evitar os excessos extremos.  O homem, ser racional e gregário 

que é, deve ser guiado pela virtude, situada numa centralidade vista como o meio, 

para que alcance seu fim, qual seja, o bem supremo, sendo que tais virtudes ou 

excelências estão elencadas no trecho acima como morais, mas também podem ser 

intelectuais. Para Aristóteles: 
 
 
Sendo, pois, de duas espécies a virtude, intelectual e moral, a 
primeira, por via de regra, gera-se e cresce graças ao ensino — por 
isso requer experiência e tempo; enquanto a virtude moral é 
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adquirida em resultado do hábito, donde ter-se formado o seu nome 
por uma pequena modificação da palavra (hábito). Por tudo isso, 
evidencia-se também que nenhuma das virtudes morais surge em 
nós por natureza; com efeito, nada do que existe naturalmente pode 
formar um hábito contrário à sua natureza. Por exemplo, à pedra que 
por natureza se move para baixo não se pode imprimir o hábito de ir 
para cima, ainda que tentemos adestrá-la jogando-a dez mil vezes 
no ar; nem se pode habituar o fogo a dirigir-se para baixo, nem 
qualquer coisa que por natureza se comporte de certa maneira a 
comportar-se de outra. (ARISTÓTELES, EN, II, 1103a,).  
 
 

As excelências ou virtudes são alcançadas pelo viés da habitualidade ou 

hábito, que se refere à moral, e pela experiência exercitada com o tempo, que se 

relaciona ao intelectual. Contudo, o que Aristóteles frisa no fragmento é que as 

virtudes morais surgem no homem pelo conhecimento e não pela própria natureza. 

Dá o exemplo da pedra que não pode ser adestrada, do fogo que não pode se dirigir 

em direção oposta a sua natureza, mostrando que a forma de comportamento 

natural não pode ser moldada, porque sua essencialidade não permite. 

Pode-se concluir que as virtudes não são nem naturais nem antinaturais 

ao homem, mas sim algo que nos é dado para que possamos desenvolver, de forma 

intencional, todas as nossas capacidades naturais. Assim, é por meio da prática que 

o homem aperfeiçoa a sua natureza e pela virtude que se torna perfeito. As virtudes 

podem ser intelectuais ou morais (éticas), sendo que as primeiras são adquiridas 

com a experiência e geradas pelo ensino e as segundas advindas como resultado 

do hábito, da prática reiterada, em que o equilíbrio se encontra no meio-termo, para 

a regra máxima da ação moral. Assim, o homem escolhe ou não agir de forma 

virtuosa, podendo adquirir a excelência pelo exercício, para que suas ações atinjam 

o seu fim. 
 
 
Sendo, pois, o fim aquilo que desejamos, e o meio aquilo acerca do 
qual deliberamos e escolhemos as ações relativas ao meio devem 
concordar com a escolha e ser voluntária. Ora, o exercício da virtude 
diz respeito aos meios. Por conseguinte, a virtude também está em 
nosso poder, do mesmo modo que o vício, pois quando depende de 
nós o agir, também depende de nós o não agir, e vice-versa 
(ARISTÓTELES, EN, III, 1103b). 
 
 

Nesse exercício em prol da virtude que diz respeito aos meios, o homem 

tem o poder de alcançar seus objetivos tendo a capacidade de agir conforme a sua 

escolha. Portanto, o homem sendo racional e gregário por natureza, tem a livre 
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disposição de agir de forma virtuosa ou não, sendo esta disposição de vontade o 

ponto central da ação moral. Assim, o homem é o próprio responsável pelo seu 

hábito moral, por se colocar como justo ou injusto, ou seja, torna-se o único ser da 

natureza que pode operar com o critério da Justiça, que tem o dom da fala, que pela 

racionalidade busca a Justiça que a maior de todas as virtudes. 

 

2.1.3 Justiça: Maior das Virtudes e sua Caracterização em Ética a Nicômaco 
 

A Justiça, sendo considerada como a maior das virtudes ou excelências, 

é colocada numa posição de hierarquia dentre as demais excelências, pelas 

características de seu exercício. Para Aristóteles, Justiça é uma disposição de 

caráter que leva o homem a agir de forma virtuosa28. 
 
 
Vemos que todos os homens entendem por Justiça aquela 
disposição de caráter que torna as pessoas propensas a fazer o que 
é justo, que as faz agir justamente e desejar o que é justo; e do 
mesmo modo, por injustiça se entende a disposição que as leva a 
agir injustamente e a desejar o que é injusto (ARISTÓTELES, EN, V, 
1129a). 

 
 

Abbagnano (2000, p. 593), ao se referir à obra de Aristóteles, ressalta que 

a Justiça, termo polissêmico, também pode significar o agir do homem de acordo 

com uma norma preestabelecida. Nestes termos, a Justiça se torna uma disposição 

de caráter que leva o homem a agir conforme a virtude.  

Da mesma forma que a Justiça é o sentimento que leva o homem a 

desejar e praticar atos justos, a injustiça também seria uma disposição de caráter e 

vício da alma, levando o homem, em contrapartida, a agir e a desejar o que é 

injusto. Nesse ponto, interessante observar a questão da Justiça e sua vinculação 

com a lei, sendo uma de suas características. Para Aristóteles, justo é o que age 

conforme a lei e o injusto, por sua vez, aquele que se encontra fora da lei, não 

respeitando os direitos dos demais29.  
 

																																																								
28 “Ora, se a função do homem é uma atividade da alma que segue ou que implica um princípio 
racional, e se dizemos que um ‘tal-e-tal’ e ‘um bom tal-e-tal’ têm a mesma função que é a mesma em 
espécie [...], o bem do homem nos parece como uma atividade da alma em consonância,e, se há 
mais de uma virtude, com a melhor e mais completa” (ARISTOTELES, EN, I, 1098a). 
29 As questões da lei, do legislador e do julgador, sua legitimidade e (in)justiça de tais normas postas 
serão analisadas em momento próprio. 
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Mas o homem sem lei, assim como o ganancioso e ímprobo, são 
considerados injustos, de forma que tanto o respeitador da lei como 
o honesto serão evidentemente justos. O justo é, portanto, o 
respeitador da lei e o probo, e o injusto é o homem sem lei e improbo 
(ARISTÓTELES, EN, V, 1129a). 

 
 

Nessa relação da Justiça com a lei, bem como com o Direito, o homem 

que alcança a virtude age honestamente, contraponto ao de atitude ímproba que 

vive fora da lei. Dessa forma, a Justiça é uma virtude por excelência, sendo revelada 

pela maneira comportamental das pessoas. A justiça é uma virtude que visa ao todo, 

faz distinção entre o que é justo e o injusto na relação com o outro, sendo sua 

caracterização de caráter perfeito, uma vez que ela não pode ser aplicada somente 

a nós mesmos, já que abrange os relacionamentos interpessoais. 
 
 
Essa forma de justiça é, portanto, uma virtude completa, porém não 
em absoluto e sim em relação ao nosso próximo. Por isso a justiça é 
muitas vezes considerada a maior das virtudes, e ‘nem Vésper, nem 
a estrela-d’alva’ são tão admiráveis; e proverbialmente ’na justiça 
estão compreendidas todas as virtudes’. E ela é a virtude completa 
no pleno sentido do termo, por ser o exercício da virtude completa. É 
completa porque aquele que a possui pode exercer sua virtude não 
só sobre si mesmo, mas também sobre seu próximo 
(ARISTÓTELES, EN, V, 1130a). 

 
 

Aqui, observa-se que a Justiça é uma virtude voltada para o outro, para o 

bem coletivo, a fim de que se verifique a natureza gregária do ser humano. A Justiça 

tem como caracterização o fato de conduzir o homem a se tornar melhor ou 

defensor do respeito ao próximo. Para Aristóteles, neste sentido, a Justiça configura-

se como virtude integral e perfeita. Integral por compreender todas as demais e 

perfeita por permitir que quem a detém pode utilizá-la em relação a si mesmo e aos 

demais.  

Nesta linha de raciocínio, poder-se-ia confundir os conceitos de virtude e 

de Justiça, uma vez que a Justiça não é apenas uma das virtudes aristotélicas, mas 

a maior de todas elas, impulsionando o homem a praticar as demais virtudes e a 

olhar para o outro buscando o seu bem, para o bem coletivo. No entanto, são termos 

que não se confundem, embora, na prática, sejam vistos como a mesma coisa. 
 
 
O que dissemos põe a descoberto a diferença entre a virtude e a 
justiça neste sentido: são elas a mesma coisa, mas não o é em 
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essência. Aquilo que, em relação ao nosso próximo, é justiça, como 
uma determinada disposição de caráter e em si mesmo, é virtude 
(ARISTÓTELES, EN, V, 1130a). 

 
 

Aristóteles esclarece que há diferença entre virtude e Justiça pela sua 

essencialidade, mas possuem a mesma aplicação prática, pois ambas conduzem o 

homem a realizar a sua natureza e a atingir o seu ideal. Ao analisar o sentido de 

Justiça, Aristóteles diferencia o sentido restrito do universal, uma vez que seu 

questionamento é: a Justiça se coloca como qual espécie de virtude? Para 

responder tal questionamento, há que se observar os dois sentidos de justiça 

concebidos por Aristóteles, quais sejam, o sentido universal e o particular. 

Entende-se por Justiça universal aquela relacionada à observância das 

normas posta, das leis promulgadas. Neste sentido, os termos Justiça e virtude 

podem ser confundidos, pois, obedecendo às leis, o homem é conduzido, pela 

Justiça, a ter uma vida virtuosa, ou seja, considera-se justo aquele que age em 

obediência às leis.  
 
 
Em seu primeiro sentido – justiça universal (geral ou total) – a justiça 
é o respeito que se deve à lei do Estado; indica a justiça com as leis 
positivas de cada Estado; e, posto que esta lei (do Estado grego) 
abarca toda a área da vida moral, em certo sentido, a justiça 
compreende toda a virtude (REALE, 1994, p. 105). 

 
 

A Justiça universal, geral ou totalizante se refere ao respeito à lei de 

forma a ter atitudes conforme ela prevê. Porém, pode ser relativa, pois cada Estado 

tem o seu conjunto legal. Já a justiça particular vincula-se à noção de igualdade, 

visando ao equilíbrio nas relações entre cidadãos, sendo dividida em justiças 

distributiva e corretiva. 

 

2.1.3.1 Espécies de Justiça 

  

De forma mais detalhada, as espécies de Justiça por Aristóteles 

trabalhadas são distributiva, corretiva e política. A Justiça distributiva observa o 

mérito daquele que recebe alguma coisa, sendo 
 
 
aquilo que é distribuído às pessoas deve sê-lo de ‘acordo com o 
mérito de cada uma’; de fato, todas as pessoas concordam em que o 
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que é justo em termos de distribuição deve sê-lo de acordo com o 
mérito em certo sentido, embora nem todos indiquem a mesma 
espécie de mérito; os democratas identificam a circunstâncias de a 
distribuição dever ser de acordo com a condição do homem livre, os 
adeptos da oligarquia com a riqueza (ou nobreza de nascimento), e 
os adeptos da aristocracia com a excelência (ARISTÓTELES, EN, V, 
1131a). 

 
 

De acordo com o conceito usual, pode-se entender a Justiça distributiva 

com a máxima: “dar a cada um o que lhe é devido” ou “tratamento igual aos iguais e 

desigual aos desiguais”, sendo que à época aristotélica, na democracia ateniense, a 

relação entre iguais somente existia entre os cidadãos, que eram os homens livres. 

Para Aristóteles, Justiça distributiva é aquela aplicada na distribuição das 

honras e bens da comunidade a partir da noção de que cada um receba na 

proporção de seus méritos, sendo a Justiça aquilo que respeita a igualdade e a 

proporcionalidade, e por injustiça aquilo que visa à desigualdade entre os homens e 

as coisas. 
 
 
Umas das espécies de justiça em sentido estrito e do que é justo na 
acepção que lhe corresponde, é a que se manifesta na distribuição 
de funções elevadas de governo, ou de dinheiro, ou das outras 
coisas que se devem ser divididas entre os cidadãos que 
compartilham dos benefícios outorgados pela constituição da cidade, 
pois em tais coisas uma pessoa pode ter uma participação desigual 
ou igual à de outra pessoa (ARISTÓTELES, EN, V, 1131a). 

 
 

Ao se discutir a Justiça distributiva, há que se considerar que esta é uma 

das dimensões da Justiça particular, efetivando-se por uma relação vertical entre 

dois sujeitos desiguais nessa mesma relação desigual, no sentido de que uma 

dessas partes se encontra em posição de subordinação em relação à outra. Essa 

subordinação, por se referir a idéia de distribuição de cargos e benefícios no seio da 

sociedade, traz a idéia de poder e autoridade.  

A idéia de poder e autoridade refere-se ao fato de que determinados 

sujeitos, tendo acesso a determinados cargos e posições, têm a possibilidade de 

efetivar um tipo de Justiça, qual seja, a Justiça distributiva, a qual corresponde à 

realização de um certo tipo de tratamento que leva em consideração as diferenças 

existentes entre os cidadãos que fazem parte do corpo político daquela determinada 

sociedade.  
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A Justiça distributiva também pode ser chamada de Justiça geométrica, 

pois, em virtude dos aspectos geométricos de distribuição, deve-se dar tratamento 

igual aos iguais e desigual aos desiguais, partindo-se, todavia, de um parâmetro 

referencial eleito arbitrariamente, a partir da finalidade política vigente no meio 

social. Por tal motivo, há em cada tipo de comunidade política - oligárquica, 

democrática, tirânica -  um determinado tipo no critério de diferenciação na 

distribuição das riquezas, honrarias, encargos e na possibilidade de se participar ou 

não da vida política.  

Portanto, cada sistema político corresponde a uma forma diferente de 

Justiça distributiva, pois os critérios eleitos por um sistema se diferenciam entre si de 

modo a determinarem formas diversas de se atenderem aos objetivos sociais. 

Assim, para Aristóteles, a Justiça distributiva tem como essência o princípio do 

mérito: 
 
 
Se as pessoas não forem iguais, elas não terão uma participação 
igual nas coisas... Além do mais, isto se torna evidente porque aquilo 
que é distribuído às pessoas deve sê-lo de acordo com o mérito de 
cada uma [...] Embora nem todos indiquem a mesma espécie de 
mérito (ARISTÓTELES, EN, V, 1131a). 

 
 

Deste modo, os súditos passam a ser diferenciados pelo mérito definido a 

partir dos critérios dados pelas diversas formas de governo ou das injunções sociais, 

ou de acordo com as conveniências políticas daquele dado momento. Assim, o 

mérito desiguala uns seres dos outros. Para ser considerado igual, deve se ter as 

mesmas características de um ser com o outro, colocando-o em condições iguais, 

em contrapartida, separa aqueles que com referência a eles são diferentes. 

A noção de Justiça distributiva é proporcional ao mérito individual de cada 

um e evidencia a relatividade do conceito de Justiça, conceito este que deve 

obedecer ao princípio de que os iguais devem ser tratados de forma igual e os 

desiguais de forma desigual. Ao estabelecer uma ordem de valores que se 

relativizam de acordo com as diferenças sociais, culturais, econômicas, políticas, 

entre outras, que naturalmente colocam os homens em condições desiguais uns aos 

outros, a própria variabilidade dos critérios eleitos pelas múltiplas comunidades 

políticas abandona a idéia da reciprocidade e vem a se ancorar no conceito de 

proporcionalidade, conforme arremata Aristóteles: 
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Se efetua através de uma conjunção cruzada. Suponhamos, por 
exemplo, que A é um construtor, B é um sapateiro, C é uma casa e D 
é um par de sapatos. O construtor deve obter do sapateiro o produto 
do trabalho deste, e deve por sua vez oferecer-lhe em retribuição o 
produto de seu próprio trabalho. Se houver uma igualdade 
proporcional dos bens, e se ocorrer uma ação recíproca, verificar-se-
á o resultado que mencionamos. Se não ocorrerem essas duas 
circunstancias, a permuta não será igual, e o relacionamento não 
continuará (ARISTÓTELES, EN, V, 1133a). 

 
 

Conclui-se, portanto, que a Justiça distributiva se realiza na aferição de 

igualdade entre os dois sujeitos e os dois objetos que a eles se atribuem. Quando se 

trata de cargos ou funções que serão distribuídos entre os sujeitos, pergunta-se 

sobre a capacidade e o mérito dos pleiteantes para ocuparem tal cargo ou função, 

tendo critérios relativos, pois depende de quem decide. 

A Justiça corretiva estabelece seus parâmetros de acordo com uma 

proporcionalidade, isto é, por um meio-termo. Vejamos a explanação teórica do 

filósofo em seu entendimento sobre o igual como sinônimo de justo: 
 
 
A justiça corretiva é conforme a proporção aritmética [...] o igual, 
portanto, é o meio-termo entre o maior e o menor, mas o ganho e a 
perda são respectivamente maiores e menores de modos contrários; 
maior quinhão de um bem e menor quinhão de um mal são um 
ganho, e o contrário é uma perda; o meio-termo entre eles, como já 
vimos, é o igual, que chamamos de justo; a justiça corretiva, 
portanto, será o meio-termo entre perda e ganho (ARISTÓTELES, 
EN, V, 1132a). 

 
 

Na Justiça corretiva, as formas de se exercer as transações podem ser 

voluntárias ou involuntárias, entendendo-se por transação voluntária as situações 

em que o indivíduo pratica o poder de escolha, como o que se dá, por exemplo, nas 

relações contratuais. Nas transações involuntárias, tem-se a característica da 

clandestinidade e da violência, pela qual busca-se conquistar algo que não é 

devidamente seu. 

A Justiça distributiva tem como critério a aplicação da igualdade 

proporcional, enquanto a Justiça corretiva aplica a igualdade aritmética. Para sua 

aplicação, todavia, não se utiliza o critério geométrico, conforme sua proporção, mas 

o critério aritmético. Assim, para que se restaure a Justiça, não se dará a cada um o 

que lhe é devido na proporção da sua igualdade, de forma literal, mas observa-se o 

mau que foi causado, independentemente de quem quer se o tenha recebido. Assim: 
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É conforme a proporção aritmética [...] É irrelevante se uma pessoa 
boa lesa uma pessoa má, ou se uma pessoa má lesa uma pessoa 
boa, ou se é uma pessoa boa ou má que comete adultério; a lei 
contempla somente o aspecto distintivo da justiça, e trata as partes 
como iguais, perguntando somente se uma das partes cometeu e a 
outra sofreu a injustiça, e se uma infligiu e a outra sofreu um dano 
(ARISTÓTELES, EN, V, 1132a). 

 
 
Compreende-se, assim, que o critério da igualdade se aplica a todos os 

indivíduos, sendo que a Justiça corretiva tem como finalidade restabelecer essa 

igualdade que foi violada, não importando quem ou contra quem se cometeu o ato 

ilícito, devendo-se restaurar o que fora violado, pela atuação do juiz, para a 

igualdade entre as pessoas.  Essa forma de Justiça caracteriza-se como mediadora 

entre perda e ganho, sendo que o meio-termo dessa virtude localiza-se entre dois 

extremos considerados injustos, quais sejam, ganho e perda. Desse modo, a justiça 

corretiva é o igual, encontrando-se o justo nesse meio-termo: 
 
 
As coisas se passam como se houvesse uma linha dividida em dois 
segmentos desiguais, e o juiz subtraísse a parte que faz com que o 
segmento maior exceda a metade, e a acrescentasse ao segmento 
menor. Quando o todo tiver sido afinal dividido igualmente, então as 
partes litigantes dirão que têm aquilo que lhes pertence – isto é, 
quando elas houverem obtido o que é igual. O igual é o meio-termo 
entre a linha maior e a menor de acordo com a proporção aritmética 
(ARISTÓTELES, EN, V, 113a). 

 
 

Ao se falar em restauração da igualdade, a partir da Justiça corretiva, há 

que se falar também na figura do juiz, visto que tem como a personificação a própria 

justiça30. Na Justiça corretiva, o justo corresponde à igualdade aritmética, 

considerando-se justo aquele que observa essa igualdade pois, como todos os 

cidadãos são iguais perante a lei e, portanto, recebem tratamento isonômico, sendo 

considerado injusto aquele que rompe esse equilíbrio.  

Por fim, a Justiça política que se desmembra em natural, que é um a força 

aceita em todos os lugares, e em legal, que depende de determinação de 

dispositivo, podendo ser diferente de um lugar e de um tempo para outro. 
 
 
A justiça política é em parte natural e em parte legal; são naturais as 
coisas que em todos os lugares têm a mesma força e não dependem 

																																																								
30 Por questões metodológicas, a figura do juiz e a aplicação da justiça serão abordados em momento 
próprio.  
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de as aceitarmos ou não, e é legal aquilo que a princípio pode ser 
determinado indiferentemente de uma maneira ou de outra, mas 
depois de determinado já não é indiferente [...] além de todos os 
dispositivos promulgados com vistas a casos particulares...e 
dispositivos legais constantes de decretos (ARISTÓTELES, EN, V, 
1134a).  

 
 

Esta Justiça que se estabelece pela junção do natural e do legal completa 

a tríade de justiças. Coloca outras pessoas em sua relação com a lei, o legislador, a 

figura do magistrado, por exemplo. Ao se discutir a Justiça política, há que se 

considerar os aspectos culturais envolvidos, uma vez que todo o processo de 

construção das normas legais são, necessariamente, processos culturais que se 

manifestam de forma concreta na construção do texto legal.  

O homem constrói a sua realidade da forma como a apreende, trazendo 

consigo todo o repertório axiológico e existencial. Nesse sentido, o processo de 

construção da norma legal, dentro do contexto da Justiça política, traz consigo o 

momento histórico, social e espacialmente determinado, movido por princípios 

caracterizadores de uma realidade específica. 

A essência da Justiça política é dupla, uma vez que, de um lado, a razão 

de seu existir, assim como as causas da sua manifestação, relaciona-se com uma 

perspectiva tratada como a do justo natural; de outro lado, a exteriorização reificada 

enquanto fruto do trabalho do legislador, sujeito contextualizado e investido na 

função de traduzir em regras a teleologia social, a perspectiva do contingente e do 

relativo, ligada à idéia do justo legal. 

A escolha do legislador para prescrever uma conduta legislativa se faz de 

acordo com os elementos circunstanciais que o contextualizam. Dessa maneira, a 

norma legal é fruto dessa realidade pela qual as convenções e as conveniências 

determinam o processo de construção da Justiça legal. Nesse sentido, a Justiça 

política é construída e instituída pela ação do legislador ao estabelecer normas para 

a sociedade na qual e dirige.  

Mas, nem todo sistema jurídico é só leis. As divergências legislativas 

ocorrem com a corrupção das constituições e dos governos, que poderão adotar 

comportamentos legislativos diferentes de acordo com o influxo, a intervenção e a 

manipulação das normas legais. As possíveis disparidades na construção das 

normas legais pelo legislador são aqui causa de injustiças que afetam toda a 

sociedade, o sujeito passivo da ação injusta, sendo o sujeito ativo o próprio mau 
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legislador. A corrupção das leis não é, por isso, fonte de justiça e o não ser fonte de 

justiça a faz estar em desacordo com alguns parâmetros racionais, quais sejam 

aqueles destacados como componentes do chamado justo natural. 

A partir da diferenciação constatada no pensamento de Aristóteles, entre 

o que é justo com a dicotomia de ser legal e natural ou simplesmente entre aquilo 

que é por natureza e o que é por convenção, subsiste a razão de ser do convívio 

social.  
 
 
Algumas pessoas pensam que toda justiça é deste tipo, porque 
aquilo que existe por natureza é imutável e tem a mesma forma em 
todos os lugares (como o fogo queima aqui e na Pérsia), ao passo 
que tais pessoas vêem mudanças no que é tido como justo. Isto 
porém, não é verdadeiro de maneira irrestrita, mas apenas em certo 
sentido; com os deuses, realmente, isto não é verdadeiro de modo 
algum, enquanto conosco, embora exista algo verdadeiro até por 
natureza, todos os dispositivos legais são mutáveis (ARISTÓTELES, 
EN, V, 1134b). 

 

Na concepção aristotélica, o homem é agente de todo processo cultural 

que o cerca e, por esta razão, ao condicionar a realidade que o cerca, pode se 

afirmar que homens diferentes constroem culturas diferenciadas, que estabelecem 

postulados variantes. As leis diversas, além de serem relativas no espaço, 

relativizam-se no tempo com o próprio evoluir interno de uma cultura. Todo o 

relativismo conceitual do justo natural funda-se numa equivalência com a própria 

racionalidade humana que não é um dado, antes, um construído que se opera 

ilimitadamente, comportando perenes superações, suplantando o universo 

valorativo. A realidade humana é mutável, bem como tudo aquilo que é derivado 

dela. Dessa forma, o humano é um ser em construção de maneira semelhante que a 

Justiça natural também é relativa dentro da relação espaço-tempo. 

Não há oposição entre as duas concepções de justiça no pensamento 

aristotélico, uma vez que o justo legal deriva ou deve derivar do justo natural. Lógico 

que não há um paralelo perfeito entre o que é entendido como sendo o justo natural 

e o processo de construção das normas legais, uma vez que o ato construtivo das 

normas legais é fruto de uma decisão intencional, permeada por princípios éticos e 

valorativos de um momento histórico específico de quem vive nele.  

O processo de construção das normas também está sujeito às diferentes 

formas de governos. Para cada comunidade constituída de um valor social diverso, 
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realizar a Justiça natural é adequar a legislação positiva às demandas dessa 

comunidade. O justo natural não é um valor perene e imutável, mas um vir-a-ser 

constante, condicionado aos processos de mudanças permanentes dentro do 

contexto sociocultural. A cada momento histórico um valor social, a cada valor social 

novo uma nova realidade legislativa. Dessa maneira, o legislador deverá estar atento 

às necessidades nos procedimentos relativos às novas alterações legais, pois, 
 
 
As coisas que são justas apenas por convenção e conveniência são 
como se fossem instrumentos para medição; de fato, as medidas 
para vinho e trigo não são iguais em toda a parte, sendo maiores nos 
mercados atacadistas e menores nos varejistas. De maneira idêntica, 
as coisas que são justas não por natureza mas por decisões 
humanas não são as mesmas em todos os lugares, já que as 
constituições não são também as mesmas (ARISTÓTELES, EN, V, 
1135a). 

 
 

Nesse veículo que modifica as construções legislativas, as coisas 

consideradas justas advêm de conveniências do momento. Podem ser comparadas 

a uma mercadoria comercializada em várias partes do mundo, mas que tem valor 

diferentes dependendo da procura e de decisões humanas. Essas diferenciações 

dadas para um mesmo objeto ou coisa são constituídas por regras, culturas, 

disponibilidades, o que é justo para dar a cada um o seu quinhão por direito, entre 

outros. 

Para dirimir possíveis distorções entre o justo natural e o legal, no âmbito 

da Justiça política, sobretudo, no que diz respeito aos erros legislativos ou na própria 

operacionalização da justiça legal aplicada a casos concretos, Aristóteles indica 

como perspectiva alternativa a justiça equitativa: "[...] o equitativo é justo, porém não 

o legalmente justo, e sim uma correção da justiça legal" (ARISTÓTELES, EN, V, 

1137b). 

A análise do conceito aristotélico de Justiça se mostra importante para 

comparações com as ideias tomistas de Justiça, o qual também serviu de base para 

as Ordenanzas Reales de Castilla, fonte da presente pesquisa, para considerar a 

produção legislativa do período de Fernando e Isabel. 
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2.2 CONCEITOS DE DIREITO E JUSTIÇA PARA SÃO TOMÁS DE AQUINO 
 

A doutrina cristã, todavia, produziu efeitos e ganhou influências 
notáveis sobre a política e as ciências que se lhe referem. Um 
primeiro efeito, de natureza metodológica, consistiu na aproximação 
do Direito da Teologia. Se o mundo é governado por um Deus 
pessoal, logo se vem a considerar o Direito como emanado de uma 
ordem divina e o Estado como uma instituição divina. Por sua vez, a 
vontade divina conhece-se, não pelo raciocínio, mas pela Revelação: 
antes de ser demonstrada, deve ser acreditada ou aceita pela fé.  

(DEL VECCHIO: 1979, p. 60) 
 
 

A Idade Média recebeu grande contribuição do mundo grego, tendo sido 

grandes expoentes Santo Agostinho, que fundou sua filosofia pela fusão do 

platonismo com cristianismo, e São Tomás de Aquino, que realizou suas reflexões 

pela influência aristotélica, restando claro um ponto comum em todo o pensamento 

do Ocidente cristão medieval, qual seja, toda a filosofia do período é pensada a 

partir da Palavra Revelada.  

Para Bittar (2000, p. 99), a Filosofia, nesse contexto histórico, passa a ser 

utilizada como meio auxiliar do pensamento teológico, o qual tinha como núcleo a 

interpretação das Sagradas Escrituras. De suma importância para o 

desenvolvimento da presente pesquisa é o estudo do pensamento tomista sobre 

Direito e Justiça uma vez que os teóricos de Fernando e Isabel dele se valeram para 

a reestruturação da ordem jurídica então vigente. 

São Tomás de Aquino tratou da questão da Justiça em sua Summa 

Theologica, especificamente entre as questões LVII e LXXIX da Segunda Parte. 

Aquino, ao analisar a questão da Justiça, influenciado pela filosofia aristotélica e 

pela jurisprudência romana, preocupou-se com sua aplicabilidade prática como 

problema ligado à ação humana e, possivelmente, atingível pelo homem.  

No entanto, Aquino não se desvinculou das preocupações de fundo 

teológico, o que o levou a analisar a questão das regras divinas. São Tomás de 

Aquino ao iniciar seus estudos sobre Justiça o faz a partir do estudo da Lei. A Lex 

aeterna, por ser considerada a expressão suprema da lei divina, governa o universo, 

é base para a filosofia tomista, que pode ser confirmada por Reale: 
 
 
O elemento mais alto da filosofia jurídico-moral tomista é a Lex 
aeterna, expressão máxima da lei divina, inseparável dela, que 
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governa todo o universo, como um fim ao qual o universo tende. A 
idéia de Lex aeterna não deve ser confundida com a de Lex divina, 
ou revelada, que é uma expressão da primeira, a mais alta forma de 
sua participação aos homens, porque dada por Deus, como no 
exemplo das Sagradas Escrituras (REALE, 1962, p. 538). 

 
 

A lei máxima pode ser vista como a matriz das outras leis, tanto que, 

quando se analisa a questão da Justiça em São Tomás de Aquino, há que se 

debruçar sobre as acepções do termo Lei: lei humana, lei natural e lei divina, não 

podendo deixar de lado a questão central no estudo da justiça para Aquino, qual 

seja, as preocupações que envolvem a razão prática e a ética.  

Na análise do que é Justiça para Aquino, há que se discutir, 

primeiramente, a questão da natureza humana para o teólogo. O homem é 

composto por corpo e alma, sendo aquele composto pela matéria perecível, mas 

que tem como função colaborar no processo evolutivo da alma que é criada por 

Deus. Enquanto que o corpo é matéria corruptível, não se pode dizer o mesmo da 

alma. No entanto, alma não é uma exclusividade do ser humano, uma vez que 

animais e vegetais também a possuem. 

Assim, Aquino faz a seguinte classificação: alma vegetativa, sensitiva e 

intelectual, sendo esta última uma característica exclusiva do homem, na qual 

acumula as três faculdades da alma. No entanto, somente a alma intelectiva o torna 

capaz de conhecer o fim de suas ações. Deste modo, para Bittar (2000, p. 126), “a 

razão somente aufere conhecimento das coisas a partir da experiência sensível com 

as coisas”. 

O homem, em sua vida prática se vale da razão com base, sobretudo, nas 

experiências sensoriais. No entanto, tais sensações não têm a capacidade de 

construir o conhecimento por si só. Para isso, a razão encontra-se como ponto de 

apoio. A partir das experiências vividas, com o uso da razão que lhe é própria, o 

homem consegue distinguir o que é desejável do que é indesejável, escolhendo, 

assim, os caminhos a serem seguidos. Partindo disto, pode-se afirmar que Deus 

dotou o homem da liberdade de escolha, de livre arbítrio, para seguir o seu próprio 

caminho. Assim, para Aquino, o homem participa do mundo por meio de sua razão 

especulativa e da razão prática, sendo esta a responsável por suas escolhas que 

podem ser tomadas livremente, sendo que estas assentam-se em valores, muitas 

vezes, opostos. Neste ponto, insere-se a questão da ética, uma vez que, ao se ter a 
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liberdade de escolha, deverá a razão prática optar pelos valores postos naquele 

determinado momento. Deve, portanto, o homem, pela prática do ato moral, praticar 

o bem e repudiar o mal.  

Na filosofia tomista, a questão da ética vem denominada como Sinderese, 

ou seja, como o conjunto de conhecimentos adquiridos a partir da experiência 

habitual (BITTAR, 2000, p. 127). Será pela experiência prática que o homem passa 

a construir os conceitos de bom e mau, de justo e injusto, o que o leva à conclusão 

de que os hábitos bons ou maus são construídos a partir das experiências práticas, 

sinderéticas, não sendo, portanto, tais hábitos inatos, mas sim conquistados. A partir 

de então, deve o homem buscar o bem e evitar o mal, sendo essa a base da teoria 

tomista sobre a justiça. 

Tomás de Aquino, ao conceituar o que seja Justiça, vale-se dos 

ensinamentos aristotélicos e romanos. Entende que Justiça, antes de mais nada é 

uma virtude, visando dar a cada um o que lhe é devido. A Justiça caracteriza-se 

como uma virtude cardeal. Com isso, a partir de agora, vejamos o conceito de 

Direito para o teólogo, bem como a aplicação as acepções do termo lei, suas 

implicações com o termo Justiça e as suas conseqüências. 

 

2.2.1 Direito e Justiça na Concepção Tomista 
 

A concepção do assunto sobre Direito se imbrica com o de Justiça pelas 

relações coerentes que requerem suas aplicabilidades em dado momento histórico-

social. Enquanto a Justiça se conceitua como sendo a disposição constante de dar a 

cada um o que lhe é devido, o Direito se refere ao conjunto de normas que 

disciplinam a vida em sociedade, podendo-se concluir, portanto, que o objetivo do 

Direito é a consecução da Justiça, e, muito embora tais termos estejam interligados, 

os mesmos não se confundem.  

Para Aquino, a Justiça é a virtude que cuida das atitudes externas do 

homem, sendo que as demais, a exemplo da temperança, ocupam-se de 

estabelecer parâmetros para sua conduta interna. Assim, a Justiça como virtude que 

se ocupa da conduta externa do homem, deve andar de mãos dadas com o Direito. 

Nessa percepção,  
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Dentre as outras virtudes, é próprio à justiça ordenar os nossos atos 
que dizem respeito a outrem. Porquanto, implica uma certa 
igualdade, como o próprio nome indica; pois, do que implica 
igualdade se diz, vulgarmente, que está ajustado. Ora, a igualdade 
supõe a relação com outrem. Ao passo que as demais virtudes 
aperfeiçoam o homem só no referente a si próprio. (ST, II-II, Q. LVII, 
art. I). 

 
 

Pelo exposto, a questão da Justiça interessa diretamente ao Direito, 

sendo que este, por sua vez, tem interesse pelo estudo da Justiça. Deste modo, 

Direito e Justiça não se confundem, o primeiro busca a Justiça. O termo Direito não 

pode ser reduzido somente à questão da lei posta, pois é algo maior, como será 

analisado posteriormente. 

Mas, quais os conceitos de Direito e lei para São Tomás de Aquino? O 

termo lei apresenta diversas acepções, quais sejam: lei eterna, lei natural e lei 

positiva. Ressalte-se, por oportuno, que a classificação das leis torna viés de 

compreensão do conceito de Justiça para referido teólogo.  

De modo geral, pode-se dizer que lei eterna é aquela que foi instituída por 

Deus, lei natural é que a rege os homens e animais e lei positiva (ou humana) é 

aquela promulgada pelos próprios homens, a partir de sua racionalidade, e que, 

portanto, é mutável e relativa. No entanto, esta deve, para ser considerada uma 

norma legítima, basear-se na lei eterna. 

A lei eterna rege a “razão ou plano da divina sabedoria, enquanto dirige 

todos os atos e movimentos das criaturas" (ST, I-II, Q. XCIII, art. I), e a ordem 

universal uma vez que foi instituída por Deus, não se falando, assim, em ius, e sim 

em fas. 
 
 
A justiça, implicando a igualdade, não podemos dar a Deus uma 
paga equivalente; por onde, não podemos, propriamente falando, dar 
a Deus o que é justo. E, por isso, a lei divina não se chama 
propriamente direito (ius), mas fas, porque basta, para Deus, o 
cumprirmos com o que podemos (AQUINO, ST, II-II; Q. LVII, art. II.) 

 
 

A implicação da Justiça com a igualdade tem cunho relevante ao 

considerar que, na aplicação do que é justo ao caso concreto, nem sempre é 

possível pagar o equivalente ao dano sofrido. Pelo que, nos cumprimentos da lei de 

Deus, basta que se faça o que é possível, já que é impossível retribuir alguma coisa 

a Deus. 
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A lei natural é reflexo da lei eterna na própria natureza, considerada como 

justa não porque foi declarada pelo legislador, mas simplesmente porque ela assim 

encontra-se presente na própria natureza. Para Reale (1962, p. 538), a instituição da 

lei natural é uma participação do homem na lei eterna a partir e na medida de sua 

razão. 

Aquino admite que, em vista da mutabilidade da natureza humana, aquilo 

que é apreendido do que é natural pode, consequentemente, vir a falhar. Deste 

modo, o jusnaturalismo tomista não é visto como algo imutável e absoluto, mas 

variável de acordo com a razão humana, implicando que também a Justiça está no 

patamar de algo que varia pelas mutações da razão humana. “Ora, a natureza do 

homem é mutável. Por onde o natural ao homem pode, às vezes, falhar” (AQUINO, 

ST, II-II, Q. LVII, art. II). A lei humana, é fruto de uma convenção e somente será 

exigida após ser instituída e declarada obrigatória pelo legislador. Essa lei humana 

deriva ou representa uma lei natural, positivada pelo legislador, observando a 

oportunidade e conveniência de tal ato (REALE, 1962, p. 539). 

Para que esse direito posto seja justo, ele deve ir ao encontro às leis 

naturais. Caso assim não o seja, será considerado injusto, ilegítimo. Aqui, há que se 

observar que nem sempre a desobediência à lei natural se caracteriza como 

desobediência à lei eterna. Para que isso efetivamente aconteça, a lei humana deve 

ir contra à lei divina, ou seja, a lei eterna conhecida pelo homem. Conforme Aquino, 
 
 
A vontade humana, em virtude de um consentimento comum, pode 
determinar o justo, em coisas que por si mesmas em nada repugnam 
à justiça natural. E a tal se aplica o direito positivo. Por isso, o 
Filósofo diz, que o justo legal é o que, ao princípio, pode ser 
indiferentemente de um modo ou outro; mas uma vez estabelecido, 
deve permanecer no que é. Mas, o que em si mesmo repugna ao 
direito natural não pode a vontade humana torná-lo justo. Por 
exemplo, se estatuísse que é licito furtar ou adulterar. Por isso, diz a 
Escritura: Ai dos que estabelecerem leis iníquas (AQUINO, ST, II-II, 
Q. LVII, art. II, grifos do autor). 

 

Deste modo, quando o direito positivo vai ao encontro com o direito 

natural, a sociedade como um todo se beneficia, sendo que compete à justiça legal 

ordenar os bens particulares ao bem comum. São Tomás de Aquino, ao discutir a 

questão da Justiça, divide-a em comutativa e distributiva, sendo que aquela se 

caracteriza como sendo a responsável pela regulação das relações entre os 
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particulares e a esta como aquela responsável pela regulação das relações da parte 

com o todo, atribuindo a cada um que compõe esse todo o que lhe é devido, tendo 

em vista o seu mérito ou participação na vida social.  
 
 
Como já dissemos, a justiça particular se ordena a uma pessoa 
privada, que está para a comunidade como a parte, para o todo [...]. 
E essas reações as dirige a justiça distributiva, que distribui os bens 
comuns proporcionalmente. Por onde, duas são as espécies de 
justiça; a distributiva e a comutativa. (AQUINO, ST, II-II, Q. LXI, art. 
I). 

 
 

Para a sua concepção do conceito de Justiça, Aquino se vale dos 

ensinamentos aristotélicos, contidos, sobretudo, em sua obra Ética a Nicômaco, e 

nas obras dos jurisconsultos romanos. Aquino distingue-se de Aristóteles, sobretudo, 

no que diz respeito às espécies de Justiça. Enquanto Aristóteles pensava duas 

espécies de Justiça legal, quais sejam, distributiva e corretiva (esta compreende as 

justiças comutativa e judicial), Aquino não trabalha a questão da Justiça corretiva, 

pois a considera igual à Justiça comutativa. 

Aquino, ao tratar da Lei, a conceitua como sendo “a ordem ou prescrição 

da razão para o bem comum, promulgado por quem tem a seu cargo o cuidado da 

comunidade” (Suma Teológica, ST, II-II; Q. XC, art. IV). Desta conceituação tão 

direta, mas completa, extraem-se os elementos constitutivos da Lei, quais sejam: 

a) Ordenação da razão (aspecto material) – (AQUINO, ST, Q. I, art. I, ad III). 

b) Promulgação (aspecto formal). 

c) Causa eficiente (representante da comunidade) - (AQUINO, ST, I-II, Q. 

XC,art. III).  

d) Bem comum (sua própria finalidade) (AQUINO, ST, I-II, Q. XLVII, art. I). 

 

Sendo a lei uma ordenação da razão, tem-se que será pela razão prática 

que o homem decidirá entre o bem e o mau. No meio social, significa dizer que o 

legislador deverá agir com prudência na escolha dos meios para que se atinja o bem 

comum. Tendo sido promulgada, não pode ser alegado por seu destinatário 

desconhecimento do texto legal. Pela promulgação do chefe que governa a 

comunidade, tal lei deve ordenar os atos individuais para a consecução do bem 

comum, compreendendo-se, como tal, o próprio Deus.  
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Para Aquino, a lei deve conduzir a Deus, tendo certas qualidades e não 

pode ser confundida com o Direito (ST, II; II; Q. LVII, art. II). A lei causa o Direito o 

qual, busca a Justiça. A lei escrita não deve ser mera prescrição de conduta, mas, 

antes de mais nada, refletir a lei natural. A lei positiva tem como finalidade conduzir 

o homem para a virtude, dirigindo-o para o bem comum. A lei, todavia, não cria o 

bom homem, entretanto, o bom cidadão (Aristóteles), preocupando-se com as 

relações do indivíduo com a coletividade.  

É a partir de tal finalidade que a lei desempenha suas funções precípuas, 

quais sejam: ordenar, proibir e permitir. Diante de tais perspectivas, Aquino se 

questiona, assim como Aristóteles o fazia, se se mostra mais conveniente o regime 

do homem ou das leis e conclui que o regime das leis é muito mais interessante para 

a comunidade civil do que o dos homens.  

Explica sua posição alegando que é mais fácil encontrar poucos bons 

legisladores do que muitos bons juízes. Ademais, o legislador, ao exercer sua 

função, promulga lei geral e abstrata, destinada a todos. O juiz, no exercício de sua 

função, deverá aplicar a lei ao caso concreto apresentado.  

Tal dispositivo legal subordina a todos os homens as suas regras, pois 

caso os atos do magistrado submetessem a comunidade civil ao regime particular 

dos homens, poderia o juiz se deixar levar por suas paixões, preconceitos e demais 

questões subjetivas, ao passo que, ao se observar o regime das leis, tendo sido 

essa promulgada antes da ocorrência do fato que se está analisando, compete ao 

magistrado tão somente aplicar a disposição legal ao caso concreto apresentado.  

Nesse pensamento, pode se comparar que o legislador, ao criar o corpo 

legislativo, encontra-se distante da ocorrência de fatos que poderiam influenciá-lo. 

Como o objetivo do Direito é a busca pela Justiça, sendo o seu instrumento a lei, o 

ato de julgar pela imparcialidade é imprescindível para a administração da Justiça. 

Para tanto, a lei positiva deve basear-se na lei natural que se fundamenta pela lei 

divina. Assim, o ato de o juiz julgar vai além da subsunção da lei ao caso concreto, 

caracteriza-se como uma forma de individualização da lei. 
 
 
A sentença do juiz é como uma lei particular aplicada a um fato 
particular. E, portanto, assim como a lei geral deve ter força coativa, 
como claramente diz o Filosofo, assim também a sentença do juiz 
deve ter força coativa para obrigar ambas as partes a lhe 
obedecerem; do contrário, ela não seria eficaz (ST, II; II, Q. LXVII, 
Art. III). 
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Assim, no momento de se analisar o caso concreto, o juiz, ao julgar, 

busca reestruturar a igualdade perdida em algum momento, devendo o juiz dar a 

cada uma das partes aquilo que lhe é devido. Neste ato, o juiz inclina-se para a 

prática da Justiça, devendo estar investido no poder necessário para tanto, inspirado 

pela prudência Suma Teológica, II; II, Q. LX, Art. II: 
 
 
El juicio es lícito en tanto en cuanto es acto de justicia; mas, como se 
deduce de lo dicho (a.1 ad 1.3), para que el juicio sea acto de justicia se 
requieren tres condiciones: primera, que proceda de una inclinación de 
justicia; segunda, que emane de la autoridad del que preside; y tercera, que 
sea pronunciado según la recta razón de la prudencia. Si faltare cualquiera 
de estas condiciones, el juicio será vicioso e ilícito. Así, en primer lugar, 
cuando es contrario a la rectitud de la justicia, se llama, de este modo, juicio 
vicioso o injusto. En segundo lugar, cuando el hombre juzga de cosas sobre 
las que no tiene autoridad, y entonces se denomina juicio usurpado. Y 
tercero, cuando falta la certeza racional, como cuando alguien juzga de las 
cosas que son dudosas u ocultas por algunas ligeras conjeturas, y en este 
caso se llama juicio suspicaz o temerario.  

 
 

Para Aquino, o julgamento do juiz é legítimo, pela sua devida autoridade, 

na medida em que sua decisão não se baseia em suas escolhas, em seus critérios 

pessoais. O juiz profere sua decisão baseado na lei, na técnica, nas provas 

apresentadas. No entanto, caso não haja previsão legal e o juiz não se convença 

mediante as provas apresentadas, o réu será absolvido, devendo, para tanto, 

observar se a decisão será justa por sua própria natureza ou se por uma convenção 

estabelecida pelos homens. Deste modo, a decisão do juiz vincula a parte, sendo 

lícito a esta contestar referida sentença somente na hipótese de estar configurada 

como injusta.  
 
 
Uno puede ser condenado a muerte de dos modos: primero, justamente, y 
entonces no es lícito al condenado defenderse, pues est permitido al juez 
combatir al que se resiste. Sigúese, por consiguiente, que esa rebelión por 
parte del reo se asimila a una guerra injusta, y, por tanto, es 
indudablemente pecado. Segundo, uno es condenado injustamente. 
Entonces tal juicio es semejante a la violencia inferida por los ladrones, 
como está escrito en Ez 22,27: Sus príncipes están en medio de ella como 
lobas que desgarran la presa para derramar sangre. Y por eso, así como es 
lícito resistir a los ladrones, así también es lícito resistir, en tales 
circunstancias, a los príncipes malos, a no ser acaso por evitar el 
escándalo, cuando se tema por esto alguna grave perturbación (ST, II; II, Q. 
LXIX, Art. IV.) 

 
 

Nestas observações, as leis são escalonadas, sendo que a lei humana ou 

lei positiva é mutável, adaptando-se aos contextos históricos e sociais, adequando-
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se às exigências postas. No entanto, referida lei humana deve encontrar seu 

fundamento de validade na lei natural, a qual se baseia na lei divina, que por sua vez 

encontra seu fundamento na lei eterna. Essas leis, diversamente do que ocorre com 

as leis humanas, são imutáveis. Aquino, em seus escritos sobre lei e Justiça amplia 

o conceito de lei, diferenciando-a do que seja Justiça.  

 

2.3 NOÇÃO DE JUSTIÇA DURANTE O REINADO DOS REIS CATÓLICOS 

 

O período dos Trastâmaras foi conturbado, especialmente durante os 

reinados de Juan II e Henrique IV. Por tal histórico de agitação, os teóricos de 

Fernando e Isabel se questionavam sobre o que era Justiça e sobre como aplicá-la, 

surgindo reinterpretações do conceito de justo, sendo que estas encontravam sua 

fundamentação nos pensamentos de Aristóteles, Agostinho e Aquino. Dentre tais 

teóricos, destacamos Rodrigo de Arévalo31 e Diego de Valera32. Arévalo, na Suma 

de la política, demonstra a importância da justiça para a manutenção dos reinos.  
 
 
Sant Agustín, en el segundo de la Ciudad de Dios, rezando la 
sentencia de un sábio, dize que nenguna republica ni comunidad se 
puede sostener sin justiçia, y no ay cosa más enemiga a cualquier 
cibdad o reino que la injustiçia; ca, apartada la justiçia de los reinos, 
pierden sus nombres y son llamados ladronicios y no reinos; y de 
tanto rigor es la justiçia, que sin Ella los omes no podríam vivir 
(ARÉVALO, II, X, p. 299).  
 
 

Arévalo, resgatando os ensinamentos agostinianos, entendia que Justiça 

conceituava-se como dar a cada um o que lhe é devido com o intuito de se atingir a 

paz. Portanto, deviam os monarcas serem justos, pois assim haveria a manutenção 

da paz, sendo esta fator decisivo para um bom governo.   

																																																								
31 Rodrigo de Arévalo (1404-1470) foi um dos pensadores mais influentes nos âmbitos da cultura, 
bem como da história política e eclesiástica da Coroa de Castela do sec. XV, sobretudo, durante o 
reinado de Enrique IV, dedicando seus estudos às teorias clássicas e medievais sobre sociedade, 
poder e Estado, tendo estudado Direito na Universidade de Salamanca. Merece destaque, para fins 
da presente pesquisa, sua obra Suma de la Política (1455), onde segue os ensinamentos de 
Aristóteles em sua obra A política. Disponível em: <https://e-spania.revues.org/20944?lang=es>. 
Acesso em: jul. 2016. 
32 O cronista Diego de Valera (1412-1488) é uma importante fonte de consulta sobre os reinados dos 
últimos trastâmaras. Era filho do médico do rei Juan II e, embora fosse cristão novo, foi membro das 
Cortes de Henrique IV e Conselheiro dos Reis Católicos. Para ele, “todo homem, como criatura de 
Deus, tem o direito de ser ouvido”. 
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Nessa busca de assegurar um território pacífico, “Y assí que de tanta 

virtud es la justicia que aun es necessaria a los robadores e tiranos, pues esta 

justicia política de que al presente fablamos deve ser tal como la escrive San 

Bernaldo: Justicia es dar a cada uno lo que es suyo” (ARÉVALO, Sum. Pol., II, XI, p. 

299). 

Diego de Valera, por sua vez, utilizou-se dos conceitos aristotélico e 

tomista para a formulação do que entende por Justiça. Para ele, em sua Exortación 

de la pas: 
 
 
Aqui es de notar que la justicia, segunt el Filósofo, es un ábito o 
condición por el qual somos obradores de justas caussas; ca de la 
justicia es causada en el onbre una inclinación a las obras justas por 
las quales el obbre se faze desseador e amador de aquéllas. E así 
por la gran continuación de obras justas el onbre es fecho justo, ni se 
deve ni puede el onbre dezir justo porque obre algunas cossas de 
justicia, mas dezir se justo porque obre algumas cossas de justicia, 
mas dezir se a justo quando tiene en la voluntad causada una firme e 
constante condición a querer las cossas justas e buenas. Así está la 
justicia en la voluntad como en su próprio subieto de donde las justas 
obras proceden. Pues el ábito o condición de la voluntad obedesce 
las leyes, siguiendo las virtudes e fuyendo los vícios, es dicho justo 
legal (VALERA, Exortación de la pas, 1959, p. 80-81). 

 
 

Para Diego de Valera, portanto, justiça é dar a cada um o que lhe é 

devido, caracterizando-se a Justiça como uma virtude ética, sendo que para que o 

homem se considere justo, ele deve ter a disposição permanente de caráter, ou seja, 

torna-se justo a partir do hábito (VALERA, ExPas , 1959, p. 80).  

Semelhante à Aristóteles sobre o assunto Justiça, Valera classificou-a 

como justiça legal e particular. Entendia a justiça legal como sendo a mais completa 

das virtudes33, assim como Aristóteles a compreendia (EN, V, 1129b, 3034), 

agregando os valores morais e cristãos de sua época. Então, justo é o homem que 

pratica todas as virtudes morais e cristãs, ao passo que injusto é aquele que comete 

todos os vícios.  

																																																								
33 “Justicia legal es un ábito o condición de la voluntad, por la qual el onbre es fecho obediente a las 
leyes, las quales mandan todo lo que a las virtudes morales pertenesce e defienden toda manera de 
vicios e pecados. Porque los mandamientos de las leyes son honestamente bevir, a otro no fazer 
daño, a cada uno dar su derecho” (VALERA, Exortación de la pas, 1959, p. 80). 
34 “E ela é a virtude completa no pleno sentido do termo, por ser o exercício atual da virtude completa. 
É completa porque aquele que a possui pode exercer sua virtude não só sobre si mesmo, mas 
também sobre o seu próximo, já que muitos homens são capazes de exercer virtude em seus 
assuntos privados, porém não em suas relações com os outros”. 
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E así en el Viejo Testamento como en el Nuevo, muchas vezes, só 
esto vocablo de justicia son loadas todas las virtudes. E quando de 
algund buen onbre fasen mención, llámanle justo. Pues, por cierto, 
Señor, más es de amar e querer la justicia, que ninguna otra virtude, 
pues ésta verdaderamente exerciendo todas las otras virtudes se 
exercitan (VALERA, Exortación de la pas, 1959, p. 81). 

 
 

Justiça particular, por sua vez, é compreendida como o hábito ou 

condição que torna o homem justo e igual nas relações perante outros homens 

(VALERA, Exortación de la pas, 1959, p. 81). Valera, ao analisar a justiça particular, 

a subdividiu em distributiva e comutativa, entendendo-se como Justiça distributiva 

aquela praticada quando os reis distribuem ofícios, dignidades e rendas e, em 

contrapartida, quando recebem os tributos que lhes são devidos. Já a Justiça 

comutativa é aquela que se dá entre os homens quando estes praticam trocas entre 

si.35  

Para Valera, o exercício da Justiça também se manifesta no momento de 

se sancionar, de se estipular penas e castigos visando ao bem da coletividade. No 

entanto, para a imposição da pena, deve o monarca observar o tipo do delito 

cometido, a qualificação do delinqüente, se houve intenção ou não no momento da 

prática do ato e se existe a possibilidade de recuperá-lo. Ademais, o tempo e o lugar 

de onde o delito foi cometido, bem como quem foi o ofendido, seu status social, sua 

religião, se estrangeiro ou não. No momento de aplicação da pena devem os 

monarcas, ainda, serem clementes, uma vez que a clemência se caracteriza como 

uma virtude própria dos príncipes. Por fim, não devem utilizar a aplicação das penas 

como forma de vingança pessoal, pois não seriam monarcas justos, mas sim tiranos 

(VALERA, Exortación de la pas, 1959, p. 83). 

Conforme Vidotte (2005, p. 74), Valera, resgatando os ensinamentos 

aristotélico e tomista, concebe a idéia de Justiça como aquilo que se dá a cada um 

de acordo com o que lhe é devido, surgindo, daí, a questão da igualdade. Já 
																																																								
35 “Justicia particular es aquel ábito que fase al onbre justo y egual en las contradiciones que fase con 
los otros onbres: Así como si alguno por ábito o condición de la voluntad no quiere aver ganancia 
ilícita o no quiere tomar cosa alguna de lo ageno no devidamente: el que esto guarda tiene la justicia 
particular e deve ser dicho justo particular. La distributiva es aquella que conviene al rey o príncipe, 
duque o governador de la tierra, en el dar o repartir de los ofícios, dignidades o rentas y en recesbir 
de qualesquier, cossas que Le pertenescan; así como diezmos o tributos que son devidos a los reyes 
o príncipes, según la diversidad de costunbres de los reinos. Ca el rey o príncipe es o deve ser 
común administrador de la cosa publica de su reino, el qual si da o destribuye las dignidades, ofícios 
e rentas como deve o a quien deve, y rescibe sus tributos no agravando sus súbditos, faziéndoles 
igualmente contribuir segunt cierta proproción, el príncipe que bien guarda esta esgualdad en las 
distribuicones, tiene la parte de la justicia distributiva; la qual a los príncipes mucho conviene guardar” 
(VALERA, Exortación de la pas, 1959, p. 81). 
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Aristóteles, num primeiro momento, consagra a igualdade numérica quando se dá o 

que é devido às pessoas pelo número e pelo volume das coisas recebidas. Tal 

pensamento advém pelo critério de utilitarismo, por meio do qual se atribui partes 

iguais aos iguais, desde que sejam iguais por possuírem características específicas. 

Para Aristóteles, 
 
 
Mostramos que tanto o homem como o ato injusto são ímprobos ou 
iníquos. Agora se torna claro que existe também um ponto 
intermediário entre as duas iniqüidades compreendidas em cada 
caso. E esse ponto é a equidade, pois em toda espécie de ação em 
que há o mais e o menos também há o igual. Se, pois, o injusto é 
iníquio, o justo é equitativo, como, aliás, pensam todos mesmo sem 
discussão. E, como o igual é um ponto intermediário, o justo será um 
meio-termo (ARISTÓTELES, EN, V, 1131a, 10). 

 
 

Aquino ao conceituar Justiça como uma virtude cardeal que procura dar 

ao outro o que lhe é devido se vale dos ensinamentos aristotélicos e romanos, 

entendendo, assim, que justiça antes de mais nada é uma virtude, visando dar a 

cada um o que lhe é devido, caracterizando-se como uma virtude cardeal. Em sua 

Suma Teológica afirmou que “ora, chama-se nosso o que nos é devido por uma 

igualdade proporcional. Por onde, o ato próprio da justiça não consiste senão em dar 

a cada um o que lhe pertence” (AQUINO, ST, II-II, Q. LVIII, Art. XI). Então, Justiça 

perpassa o ato de dar o que é devido ao outro e a abstenção de atos injuriosos, 

ilícitos.  
 
 
Y también: pertenece a la justicia no solamente distribuir las cosas 
de un modo debido, sino también contener las acciones injuriosas, 
como los homicidios, adulterios y otras acciones de la misma clase. 
Ahora bien: el dar lo que es suyo parece que pertenece únicamente 
a la distribución de las cosas. Luego no se determina suficientemente 
el acto de la justicia cuando se dice que es propio de su acto dar a 
cada uno lo suyo (AQUINO, Suma teológica, II, II, q. LVII, art. XI, 3ª 
objeção). 

 
 

Justiça é algo que abrange comportamentos do cotidiano, que se referem 

à moral e à ética, não prejudicando ao próximo seja física ou psicologicamente, e 

atos que visam reparar injustiças. Nesses parâmetros, seguindo a mesma linha de 

raciocínio de Aristóteles e de Aquino, assim considera Valera: 
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Cerca destas cosas es de considerar que en qualquier manera de 
justicia particular, la egualidad es de guaradar segunt cierta 
proporción; que si todas las cossas que se deven dar o distribuir se 
diesen igualmente a todos, no seria justicia distributiva, mas grande 
injusticia. Mas dévese en ello acatar la qualidad de las personas, la 
virtudes, linajes, estados, servicios, tienpos; que bien así como en el 
cuerpo humano los miembros no son eguales nin igualmente los 
vestimos, mas a cada uno segunt su proporción, así en el cuerpo 
misto, que es un reino, provincia o comunidad, se deve proporcionar, 
dando mayores cossas a los más grandes e más dignos, no dexando 
por eso de fazer bien a todos según los méritos de cada uno 
(VALERA, Exortación de la pas, 1959, p. 82). 
 
 

O autor coloca certas considerações sobre a prática da justiça por meio 

da equidade de proporção. As coisas não devem ser distribuídas igualmente a todos 

de maneira literal, senão fazer-se-ia injustiça, ao invés de não justiça. Portanto, 

acata-se a singularidade do caso e das pessoas envolvidas nele, podendo se 

observar que da mesma forma que os membros do corpo humano não são iguais, 

mas que cada parte resguarda a sua importância, para haver uma justiça que 

proporciona qualidade distributiva, cabe dar a cada um segundo as virtudes ou os 

méritos, por exemplo.  

Esses critérios de se fazer Justiça não foram observados no reinado de 

Enrique IV, havendo pontos de conflito entre o Rei e a nobreza, pelo fato de que o 

monarca, ao distribuir honrarias para os homens da baixa nobreza, cometia grave 

injustiça com os demais, já que os méritos eram desprezados, tendo sido em Valera 

a justificativa encontrada pelos nobres para se oporem ao monarca.  

Pela polissemia que a prática da Justiça requer, para que fosse aplicada a 

Justiça com características das classificações aristotélicas reinterpretadas por 

Aquino, houve a junção de um pensamento que se refere ao conceito de Justiça 

como hábito virtuoso, visando ao bem comum, dando ao outro o que lhe é devido, 

na medida de sua igualdade, além de considerar a questão religiosa, caracterizando-

se como um caminho que conduziria o homem até Deus, devendo pois a Justiça 

orientar o homem nos campos temporal e transcendental.  

Podemos concluir, pelo exposto que, Valera36, ao discutir a questão da 

Justiça durante o Reinado dos Reis Católicos, valeu-se dos ensinamentos 

																																																								
36 “E porque Señor, el humano trabajo aprovecha poço si en Dios no es ordenado, a El demandad 
verdadera pas, d’Él esoerad verdadera concórdia, en El ordenad vuestra voluntad” (VALERA, 
Exortación de la pas, 1959, p. 78). 
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aristotélico-tomista, observando sempre a forte presença da religiosidade. No 

mesmo sentido, os Reis Católicos, ao aplicarem a Justiça, deveriam ser justos, 

conduzindo seus súditos a uma vida justa, caminho necessário para se chegar até 

Deus, pois, para eles: 
 
[...] tenemos continuo pensamiento e queremos con acuciosa obra 
ejecutar nuestro cargo haciendo y administrando justicia, lo cual, 
como sea obra e edificio grande, ha menester rega para que vaya 
derecho e su fin se enderece a Dios. 
(CORTES DE TOLEDO DE 1480, CORTES DE LEÓN Y CASTILLA, 
IV, p. 110) 
 
 

2.4 DIREITO E LEI COMO INSTRUMENTALIZADORES DA JUSTIÇA  

 

A conceituação do que seja Direito e Justiça caracteriza-se pela 

complexidade de que pode designar tanto norma quanto autorização ou permissão 

dada pela norma, dentre outros conceitos. Assim, impossível se definir, de forma 

universal, o conceito de Direito, tendo em vista, dentre outros fatores, a 

complexidade do fenômeno jurídico. Para Bobbio Direito é 
 
 
Conjunto de normas de conduta e de organização, constituindo uma 
unidade e tendo por conteúdo a regulamentação das relações 
fundamentais  para a convivência e sobrevivência do grupo social, 
tais como as relações familiares, as relações econômicas, as 
relações superiores de poder, também chamadas de relações 
política, e ainda a regulamentação dos modos e das formas através 
das quais o grupo social reage à violação das normas de primeiro 
grua ou a institucionalização da sanção. Essas normas têm como 
escopo mínimo o impedimento de ações que possam levar à 
destruição da sociedade, a solução dos conflitos que ameaçam e 
que tornariam impossível a própria sobrevivência do grupo se não 
fossem resolvidos, tendo também como objetivo a consecução e a 
manutenção da ordem e da paz social (BOBBIO, 2000, p. 349). 
 
 

Como conjunto de normas, princípios ou regras, o Direito é conceituado para 

que se possa ter uma idéia mais proximal com o conceito de Justiça. Diante disso, 

para que os termos se aproximem de um conceito geral muitas ciências trabalham 

nesse sentido, como a Sociologia jurídica, a Filosofia jurídica, a História do direito, 

dentre outras, cada qual visando delimitar os referidos conceitos de maneira que 

haja pontos de vista em comum que universalize as idéias sobre Direito e Justiça. 
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Para que se conceitue o fenômeno jurídico que envolve os termos direito 

e justiça, há que se delimitar, preliminarmente, a esfera em que ele se situa para que 

o ser possa também se situar no seu lugar ou realidade. Assim, de acordo com os 

ensinamentos de Reale (2002, p. 302): 
 
 
À medida que situamos o Direito na esfera de realidade que lhe é 
própria, determinando a estrutura do objeto que lhe corresponde, 
volvemos a nós mesmos, indagando como aquela realidade se 
representa em nosso espírito como conceito. Caber-nos-á, em suma, 
determinar o ‘ser’ do Direito e o seu ‘conceito’, em uma implicação de 
pesquisas. O problema que se põe, de início, por conseguinte, não é 
o de uma definição do Direito enunciada como algo de vazio e sem 
conteúdo, algo de puramente formal, porquanto deve envolver a 
realidade à qual se refere, ou que menciona de maneira necessária e 
universal. 

 
 

O situar do ser jurídico e do seu conceito permite ao homem se encontrar 

nas entrelinhas de sua realidade, já a implicação do Direito e da Justiça importa em 

estruturar o cotidiano das pessoas. Antes de qualquer conceituação teórico-

científica, sabe-se que o Direito é algo criado pelo homem com o intuito de regular a 

vida em sociedade, sempre tendo a função precípua da convivência humana, 

caracterizando-se, assim, como fenômeno heterônomo, não dependendo da 

anuência dos envolvidos para que seja aplicado, uma vez que, tendo sido posto por 

quem tem competência e legitimidade para isso, tem força coercitiva, sendo sua 

motivação a busca pela Justiça.  

Assim, o Direito só existe em função do homem, pois este, animal gregário 

por natureza, deve ter suas ações regulamentadas para que se possa viver em 

sociedade, cabendo ao Direito estabelecer relações das mais variadas formas, como 

aquelas de cooperação, subordinação, integração e delimitação. Com essas 

diferentes modalidades, Montoro apresenta suas apresentações da seguinte forma: 
 
 
As relações sociais podem apresentar-se sob diferentes 
modalidades: 1ª) relações de integração ou sociabilidade por fusão 
parcial – nas quais podemos encontrar três gruas ou tipos de 
relacionamento : a ‘massa’, que é a modalidade mais fraca de 
integração, em que se opera apensa uma fusão superficial das 
consciências individuais, como no caso da massa dos consumidores, 
dos desempregados, dos pedestres, unidos apenas pela consciência 
de afinidade de sua situação; a ‘comunidade’, correspondente ao 
grau médio de integração ou fusão de consciência, é a forma mais 
equilibrada, difundida e estável da sociabilidade por integração, tal 
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como ocorre nas organizações sindicais, associações, clubes, 
famílias, partidos, etc.; a ‘comunhão’, que representa o grau mais 
intenso de integração das consciências individuais, em um ‘nós’ 
coletivo, é o tipo que se realiza em raros momentos de entusiasmo 
ou vibração coletivos, como nos períodos de crise ou reivindicações 
mais sentidas de uma coletividade. 2ª) de delimitação ou 
sociabilidade por oposição parcial. As de integração caracterizam-se 
pelo aparecimento de um ‘nós’ enquanto as de delimitação implicam 
a existência de um ‘eu’, ‘tu’, ‘ele’, etc. São sempre relações com 
outros – quer individuais, quer intergrupais – e apresentam-se sob 
três modalidades: de ‘aproximação’, como as decorrentes da 
amizade, da atração sexual, da curiosidade, das doações, etc.; de 
‘separação’, como as lutas de classe, os conflitos entre 
consumidores e produtores, entre nações e cidades; de ‘estrutura 
mista’, que envolvem elementos de aproximação e de separação, 
como as trocas, contratos, etc. (MONTORO, 1972, p. 363-364, grifos 
do autor). 
 
 

Ao analisar as diferentes formas de se relacionar, acredita-se que não 

existe Direito sem sociedade e vice-versa, sendo dever do Direito a realização da 

Justiça. Deste modo, essa correlação essencial entre Direito e Justiça, entre o que o 

homem entende como valor jurídico e o conceito de justo que deve ser alcançado 

naquele determinado contexto, exclui qualquer conceituação formal de Justiça, pois 

esta não pode deixar de ser analisada na concretude do processo histórico. 

Nesse viés de processo histórico, o fenômeno “ jurídico é uma 

experiência, feliz ou malograda, de Justiça, e, mesmo quando de bom êxito, tem 

sempre caráter provisório, tão infinita é a esperança de justiça que nos anima e nos 

impele através do tempo” (REALE, 2002, p. 713). Já para Bittar, o Direito é um 

fenômeno dinâmico que se altera constantemente, por refletir determinado modo de 

pensar, conforme o contexto no qual se encontra inserido.  
 
 
O Direito adquire, historicamente, a feição que lhe atribui. Por isso, 
não é um fenômeno estável e sofre mudanças, em seu conceito, na 
visão que se tem dele, no conjunto de suas práticas concretas, e 
também na sua função social. O Direito, nesse sentido, se aprimora, 
ou se empobrece, conforme o estado da evolução social. Por isso, 
em formas sociais retrogradas, também se terá uma redução social 
da significação do Direito, e, em sociedades estruturadas em torno 
de premissas de liberdade, igualdade, solidariedade e formação 
humana, como reflexo, ter-se-á no Direito a expressão das 
conquistas de patamares morais de correlação indivíduo-indivíduo, 
indivíduo-grupo, grupo-indivíduo. Por isso, as grades sociais definem 
muito de como o Direito se configura a cada contexto (BITTAR, 2012, 
p. 525). 
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Diante de pontos de vista de diferentes autores, o Direito perpassa a 

história e os contextos dos sujeitos, sendo experiência que por si só já evoca a 

dinâmica a idéia de mudança. Da mesma forma que as pessoas e grupos sociais se 

modificam o tempo todo, o direito não é estável, sofrendo influências daqueles que 

definem como será configurada a sua expressão ou a sua lei. 

Por esse motivo, Direito e lei são conceitos muito próximos, mas que não 

se confundem. Nessa relação entre os dois termos, os escopos de pensamentos 

aristotélicos e tomistas são colocados como bases para a construção do que seja 

Justiça que evoca a paz no entendimento desse tipo de instituição no reinado dos 

Reis Católicos.  

Na baila conceitual de Direito, Justiça, lei, paz e religião, estes termos ora 

se aproximam, parecendo seria mesma coisa, ora seus significados se distanciam.  

Com o advento do Cristianismo houve uma distinção mais aparente de política e de 

religião, entre as esferas do Estado e de ação do próprio homem, havendo, portanto, 

uma ruptura entre as formas de se relacionar com o mundo em relação à 

Antiguidade. Conforme Bittar (2012, p. 213), na Idade Média, a religião, e não mais a 

retórica e a política, passa a ocupar o item principal na ordem dos valores sociais, 

havendo grandes os expoentes filosóficos. No entanto, por questões metodológicas, 

destacamos Agostinho e Aquino e suas conceituações sobre Justiça. Agostinho se 

destaca como matriz de todo o pensamento medieval e Aquino, inspirado em 

Aristóteles e nos juristas romanos, absorveu as lições agostinianas.  

Na obra Suma Teológica, Aquino trata da questão da lei e da Justiça e 

dos problemas jurídicos-políticos, do direito natural que adquire novos sentidos com 

a doutrina cristã. Assim, a lei se desvincula da religião para ser considerada própria 

da consciência humana. Desta forma, nas palavras de Reale (2002), o Direito 

adquire um sentido diverso pelas coordenadas da cultura cristã por tornar-se uma lei 

advinda da consciência, sendo uma lei anterior, e por estar suposta como inscrição 

ou emblema no coração do homem. Pode-se concluir que a Lex encontra-se como a 

chave-mestra de sua doutrina moral.  

Nessa aproximação de sentidos, Reale (2002) faz interpretações sobre os 

pensamentos tomistas, dizendo que Direito, lei e norma são conceitos que não se 

confundem, sendo que tal distinção não se mostra de forma tão clara na obra de 

Aquino. Em suas teorias, a lei configura-se como “uma ordenação da razão divina no 
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sentido de busca pelo bem comum promulgado por quem dirige uma dada 

comunidade”.   

Para a filosofia jurídico-moral tomista, a Lei eterna, expressão máxima da 

razão divina, ocupa lugar central nesse sistema social, não se confundindo com a 

Lei divina, pois esta é expressão daquela. Deste modo, o homem, criado por Deus, 

participa da Lei eterna na medida em que sua razão passa a distinguir o que é certo 

ou errado. A Lei natural configura-se, então, como uma participação do homem na 

Lei eterna, na medida e em virtude de sua razão. 

A Lei natural, por sua vez, disciplina o que o homem pode e não pode 

fazer, seguindo sempre a idéia de que o bem deve ser feito e o mal evitado, sendo 

que isso se atinge por meio da razão, por hábito ou inclinação. O direito natural 

configura-se em mandamentos de conduta, derivados da razão por participação da 

Lei eterna, sendo que seus princípios se impõem de modo absoluto tanto para 

legislador quanto para indivíduos, não se considerando Direito qualquer preceito 

jurídico, pois há aqueles que afrontam as normas de direito natural quando instigam 

o homem a fazer o que não está na lei como algo certo.  

Aquino fala na Lei humana, ou seja, aquela que deriva da lei natural, 

tendo sido posta pelo legislador observados os critérios de oportunidade e de 

conveniência. Na teoria tomista, a lei apresenta-se de forma escalonada: a lei 

humana baseada na lei natural que, por sua vez, encontra seu fundamento de 

validade na lei eterna. Então, há a concepção teocêntrica do que seja lei e Direito 

para Aquino, com base no contexto histórico do que é universo e vida.  

Para Reale: 

 
 
[...] no tomismo, como em geral, no pensamento medieval, opera-se 
uma inversão como referencia ao mundo antigo: - se neste, o Direito 
se subordina à Moral, naquele é a Moral que, de certo modo, se 
legaliza, assumindo as características extrínsecas do Direito, a força 
monológica da juridicidade. Na realidade, porém, essa legislação 
resulta da já apontada “interiorização” da lei natural, vive na 
consciência como diante do legislador supremo. 
(REALE, 1982, p. 632-639) 
 
 

Pelo pensamento tomista, na Idade Média, Direito e Moral possuíam as 

mesmas fontes na instituição da finalidade e das funções da lei. Aquino aponta que 

a finalidade da lei positiva é conduzir o homem para a virtude, ordenando suas 



74	
	

condutas a fim de que se atinja o bem comum, ou seja, a lei tem como objetivo final 

a realização e a aplicação da Justiça.  

De acordo com Bittar (2000, p. 140), as imbricações do Direito com a lei 

são de dependência para que haja uma atuação eficaz ou eficiente das funções da 

lei. Pela lei natural decorrente da instituição divina, nasce o Direito que tem como 

ideal a Justiça. Há aí um reflexo da consciência ou da racionalidade que parte do 

natural para repercutir na lei escrita, reguladora do meio social. 
 
 
O Direito depende da lei para se consubstanciar no meio social. Mas, 
a lei não é o direito mesmo (Et ideo Lex non est ipsum uis, proprie 
loquendo; sed aliqualis ratio ius; Sum. Theol., quaest. LVII, art. II). É 
pelo intermédio da justiça, ideal do direito que a lei causa o direito. A 
lei escrita vem a ser uma composição que deve reunir mais que 
simplesmente uma convenção humana, decorrente da vontade do 
legislador; deve ela refletir a razão natural. A lei humana deve refletir 
o que vem consagrado na lei natural. Isto ocorre devido à 
necessidade de que o que está positivado obedeça aos princípios 
naturais humanos para que esteja ordenado segundo a reta razão 
(recta ratio), da ordo naturalis. 
 
 

A lei, fonte reguladora das condutas sociais, não visa tornar o homem 

virtuoso, mas sim criar meio social pacífico. Regulando as condutas individuais para 

se assegurar o bem coletivo, a lei se preocupa com a conduta externa do homem, 

tendo as seguintes funções, dentre outras: ordenar normas de conduta, proibindo 

aquelas que sejam prejudiciais ao convívio social e permitindo que se pratiquem 

todas as condutas que não sejam proibidas. Em caso de descumprimento do 

preceito normativo, a lei ainda tem a função punitiva, isto é, a imposição de sanção 

quando da violação do preceito punitivo.  

Assim, na visão tomista, seguindo padrão aristotélico, o homem deve ser 

governado pelo regime das leis, sendo o Direito o objeto da Justiça, sendo o efeito 

da Lei. Para que se efetive a Justiça, há que se ter o julgamento por meio de 

autoridade competente, sendo que a sentença proferida nesse julgamento deve 

estar de acordo com a reta razão. 

Para Bittar (2000, p. 141), tem-se aqui um verdadeiro ciclo, onde a lei 

escrita deve instruir a lei natural para que a sentença se baseie na reta razão. Caso 

a lei escrita seja injusta, referida sentença não será obrigatória, pois “uma lei só 

encontra força na natureza, e aquilo que contraria o bem comum, não tendo 

fundamento natural, não vincula os indivíduos”. 
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2.4.1. A concepção de Direito Durante o Reinado dos Reis Católicos 

 

Durante o reinado dos Reis Católicos, a grande problemática levantada 

por seus pensadores, Arévalo e Valera, era como efetivar a Justiça e manter a paz 

para se atingir o intuito do projeto centralizador por tais monarcas proposto. A 

resposta encontrada foi a elaboração de um sistema jurídico forte, com um Direito 

visto como agente condutor para a realização da Justiça, buscando-se superar os 

direitos locais e se implantar um direito de caráter geral. 

Ao se considerar que Justiça, Direito e lei são conceitos distintos, sendo a 

lei aquela que instrumentaliza o Direito, tendo este o objetivo final de se atingir a 

Justiça, Isidoro de Sevilha37, nas Etimologias38, faz essa distinção: 
 
 
1. Derecho es un nombre genérico; ‘ley’ es un aspecto concreto 
del derecho. Se llama “derecho” (ius) porque es justo. Todo 
derecho está integrado por leyes y costumbres. 2. “Ley” es una 
disposición escrita. ‘Costumbre’ es una prática avalada por la 
antigüedad; es decir, viene a ser una ley no escrita. ‘Ley’ deriva 
de ‘leer’, ya que está redactada. 3. Lo costumbre, en cambio, es 
una práctica de larga tradición y referida únicamente a los usos. 
Por lo tanto, lo costumbre es una especie de derecho instituido 
por la práctica y utilizado como ley cuando ésta no existe. Y no 
importa que una norma tenga su base en la escritura o sólo en la 
razón, ya que la razón es lo que avala a cualquier ley. 4. Pues 
bien, si toda ley tiene su fundamento en la razón, será ley todo lo 
que esté fundado en ella, con tal de que esté de acuerdo con la 
religión, convenga a la doctrina y aproveche para la salvación. Se 
llama “costumbre” porque son de uso común (Livro V, 3, p. 1-4). 

 
																																																								

37 Isidoro de Sevilha (560-636) pertenceu a uma família católica de origem bizantina ou hispano-
romana. Como Bispo de Sevilha, o irmão de Isidoro, Leandro de Sevilha, foi o instrumento decisivo 
para conseguir a renúncia oficial ao arianismo dentro do reino visigodo, proclamada no III Concílio de 
Toledo. Isidoro sucedeu a Leandro como bispo por volta de 600 e, durante o seu bispado, Sevilha 
desfrutou de preeminência como centro intelectual do reino visigodo.  
38 Etimologias é a obra mais famosa de Isidoro de Sevilha (560–636), aproximadamente), um 
estudioso e teólogo considerado o último dos grandes Padres da Igreja Latina. Seu nome tem origem 
de um método de ensino que prossegue explicando as origens e o significado de cada palavra 
relacionada a um tópico. Isidoro de Sevilha se baseou em várias fontes diferentes na sua tentativa de 
resumir todo o conhecimento antigo e salvá-lo para a posteridade. A fama da obra fez com que ela 
fosse amplamente copiada e disseminada, e sua popularidade durou mesmo até o Renascimento. 
Para estudiosos medievais, Etimologias era um inigualável compêndio de informações. Este 
importante manuscrito em letras minúsculas góticas no estilo da escola de Toledo-Sevilha veio 
originalmente da catedral de Toledo. Ele inclui notas e equivalentes em árabe de algumas palavras 
em latim. Várias folhas são feitas de cortes de pergaminho, desenhadas grosseiramente. O 
manuscrito também contém um mapa do mundo com escrita árabe (em 116v) e figuras geométricas 
coloridas, com títulos, legendas, iniciais e letras maiúsculas em vermelho e verde (disponível em: 
<https://www.wdl.org/pt/item/10640/>. Acesso em: jul. 2016).  
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São Isidoro, nas Etimologias, discorre sobre a definição de lei e a 

classificação do Direito, fazendo a seguinte divisão: direito público, destinado aos 

magistrados e sacerdotes; direito quiritário se refere aos cidadãos romanos; direito 

natural, inerente à razão dos homens e fundado no instinto humano, sendo, 

portanto, aplicável a todas às nações; direito civil, aquele particular de cada povo, 

destinado a reger internamente cada sociedade; direito das gentes rege as relações 

de interesse comum a todos os povos, como relações diplomáticas, guerra e paz39 e; 

direito militar regula os assuntos de guerra (NADER, 2000, p. 114-115). 

No que se refere à definição da lei, Isidoro de Sevilha destaca seus 

aspectos éticos, sociológicos, filosóficos e técnicos, ressaltando que a lei deve ser 

honesta, justa e destinada para o bem comum. Quando cuida da classificação da lei, 

Santo Isidoro a classifica em leis divinas e humanas40, tendo as primeiras seu 

fundamento de validade na natureza, ao passo que as segundas encontram seu 

fundamento de validade nos costumes dos homens. As leis humanas têm como 

finalidade a organização legal do povo, devendo ser sancionada pelos anciões 

juntamente com a plebe (Etim, V, 10). Ademais, devem as leis ordenar condutas, 

permitir ou proibir condutas visando ao convívio social, bem como a punição em 

caso de infração à tais leis. Assim, 
 
 
Las leyes se dictan para que, por temor a ellas, se reprima la audacia 
humana; para que la inocencia se sienta protegida en medio de los 
malvados y para que, entre esos mismos malvados, el miedo al 
castigo refrene su inclinación a hacer daño (Etim., V, 20). 
 

 
São Tomás de Aquino, influenciado pelos ideais aristotélico e de Isidoro 

de Sevilha, classifica a lei como sendo eterna, natural divina e humana, sendo que 

esta se coloca como sendo o ordenamento da razão visando ao bem comum, 

promulgado pelo chefe da comunidade (NADER, 2000, p. 123). 

Como base nos ensinamentos de Santo Isidoro e Aquino, bem como nos 

preceitos aristotélicos, Arévalo e Valera constroem suas interpretações sobre leis e 

Direito a fim de aplicá-las no reinado de Fernando e Isabel. Arévalo, em sua Suma 

de la política, na mesma linha tomista e isidoriana, define a lei como sendo obra da 

																																																								
39 Seria o equivalente ao atual Direito Internacional Público, que pode se conceituar como sendo o 
ramo de direito que tem como finalidade reger as relações que se dão na sociedade internacional.  
40 Etimologias, V, 2, 1. 
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razão humana, inspirada por Deus, que visa ao bem comum, tendo sido promulgada 

pelo governante41, devendo, ainda, apresentar determinados elementos para que 

seja considerada justa e legítima.  

Assim, as leis devem ser possíveis segundo a natureza, devendo também 

estar em conformidade com a lei divina. Tais devem ser adequadas aos costumes 

vigentes, bem como promulgadas pelo chefe da comunidade, quem seja, o príncipe, 

contendo os efeitos corretivos, punitivos e premiativos, sendo que as leis antigas 

devem prevalecer sobre as novas, somente se falando em substituição quando 

aquela se mostrar danosa.  
 
 
Ca primeramente deven ser posibles según natura, y no solamente 
posibles, mas aun conforme a la natura, señaladamente quanto a 
perpetuar la generación humana. 
Lo IIº: debe la ley ser conforme a la ley divina. Onde dize Sant 
Agustin … que la ley umanal tiene una imagen de la ley divinal, la 
qual dize: por mí reinan los reyes y por mí los establecedores de las 
leyes fazen justos decretos. Onde concluye, que tanto vigor tienen 
las leyes umanas en quanto non son contrarias a la ley de Dios. 
Lo IIIº: debe ser la ley conforme a la costumbre de la tierra o reino 
donde se faze, ca de otra guisa no abría efficacia, e por esto dize 
Aristótiles, en el quarto de las Políticas, que las policías y regimientos 
de las ciudades no deven ser adaptadas según las leyes, mas las 
leyes se deven fazer y adotar según las ciudades y según la natura y 
diversidad dellas. 
Lo III jº: debe aver auctoridad de princípe en la ordenar y consejo del 
pueblo, ca de otra guisa no sería efficacia. 
Lo vº: debe toda ley aver ciertos effectos. Conviene saber: mandar, 
permitir, proibir, guarlardonar, punir; y mandar lo justo e bien, proibir 
lo malo e lo injusto, permitiendo las cosas indiferentes; premiar a los 
buenos, punnir a los malos … 
Lo vjº: debe el rey o todo buen político ser muy solícito en guardar las 
leyes antigas, y no debe ser prompto para las inorar por leyes 
nuevas, salvo quando mucho conviene o si las primeras leyes son 
dañosas (SumPol, II, X, p. 298). 

 
 

Deste modo, assim como ocorre no se pensar a Justiça durante o reinado 

dos Reis Católicos, o mesmo ocorre com a questão do Direito e da lei. Como 

acontece com a questão da Justiça, do Direito e da lei, tanto na sua produção 

quanto aplicação devem ir ao encontro aos preceitos religiosos, sendo que lei e 

																																																								
41 La derecha ley es una admirable invención umana fallada por dono y beneficio divinal, por qual las 
ciudades son compuestas, ordenadas y regidas y los delictos y excessos son corregidos, la qual 
manda lo onesto y defiende lo contrario. Pues, el buen político debe ordenar las leyes onestas y 
corregientes los maleficios. Debe esso mesmo establecer tales leyes que principalmente acaten al 
bien comu de la ciudad o reino y no a otro particular fin. (Sum Pol, II, X, p. 297). 
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Direito devem estar baseados na lei natural, que está baseada na lei divina. Deve, 

ainda, de acordo com os ensinamentos de Arévalo, a lei ter sido promulgada pelo 

governante, visando ao bem comum. Ademais, referida lei deve ter sido ordenação 

da razão sob inspiração divina. 

Com base nesta análise teórica sobre os conceitos de Direito e Justiça, 

passemos ao estudo do ordenamento jurídico vigente à época dos Reis Católicos, 

qual seja, as Ordenanzas Reales de Castilla, Livro II, em específico seus títulos I, III 

e IV. 
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CAPÍTULO III 

A PRODUÇÃO DE UM DIREITO JUSTO PARA APLICAÇÃO DA 

JUSTIÇA 
 
 

Dios principalmente a los que tenemos sus veces en la tierra. Dio 
mandamiento singular a nos dirigido por boca del sabio, diziendo: 
amad la justicia los que juzgays la tierra; e por non incurrir en la 
sentencia de sábio, que dize: Juizio muy duro será fecho contra los 
que mandan la tiera conviene a saber, si mala gobernación en Ella 
posieren; y creyendo y conociendo que en esto se fallará Dios de nos 
servido y nuestros Reynos y tierra e pueblos que nos encomendo, 
aprovechados y bien governados, tenemos contino pensamiento e 
queremos con acuiosa obra executar nustro cargo faciendo e 
administrando justicia (Preâmbulo al Ordenamiento de las Cortes de 
Toledo de 1480). 

 
 

3.1 A PRODUÇÃO DE UM DIREITO JUSTO 

 

Os conceitos analisados sobre Justiça, Direito e lei, bem como do reinado 

de Fernando e Isabel servem de fulcros para o estudo das Ordenanzas Reales de 

Castilla para que se demonstre a sua importância, sobretudo, a partir da aplicação 

da Justiça, para a consolidação da monarquia espanhola.  

 

3.1.1 As Cortes de Toledo 

 

As Cortes de Toledo de 148042 são de extrema importância para o 

reinado dos Reis Católicos por se caracterizarem como o elemento jurídico-

																																																								
42 Para as cortes de Toledo, são convocados todos os grandes de Castela, assim como os prelados e 
procuradores de todas as cidades e vilas do Reino. De acordo com Pulgar, em sua Crônica de los 
señores Reyes Católicos: “En este año siguiente del Señor de mil e cuatrocientos e ochenta años, 
estando el Rey e la Reyna en la ciudad de Toledo, acordáron de facer cortes generales en aquella 
ciudad. Y embiráronlas notificar por sus cartas a la cibdade de Búrgos, Leon, Ávila, Segóvia, Zamora, 
Toro, Salamanca, Soria, Murcia, Cuenca, Toledo, Sevilla, Córdova, Jaen e a las villas de Valladolid, 
Madri e Guadalajara: que son las diez e siete ciudades que acostumbran cotinamente embiar 
procuradores á las cortes que facen los Reyes de Castilla é de León. Las quales enviaron de cada 
ciudad e villa destas que son nombradas, dos personas por procuradores con sus poderes bastantes 
para las cosasque en aquellas cortes se oviesen de contratar. Ansimesmo viniéron a aquellas cortes 
algunos Perlados e Caballeros del Reyno: y entendiéron luego en restituir el patrimonio real, que 
estaba enagenado de tal manera, que el Rey e la Reyna no tenian tantas rentas como era 
necesarias, para sostener el estado real, e del Princípe e Infantas sus fijos. É ansimesmo para las 
cosas que se requerían expender cada año en la administración de la justicia, é buena goernacion de 
sus reynos” (CRC, parte II, cap. XCV, p. 164-165). Mesmo os que não puderam estar presentes, 
mandaram representantes, como nos informa Pulgar: “Muchos de los grandes señores é Caballeros é 
Perlados del reyno vinieron á aquellas cortes […] é ansimesmo los que no pudiéron venir, enviaron 
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institucional por eles utilizados para a reorganização do Estado, após o término da 

Guerra de Sucessão, também sendo vistas como o marco inicial de uma nova fase 

no governo de tais monarcas, em que se verificou um programa para a restauração 

e manutenção da paz interna (UROSA SANCHEZ, 1998, p. 197). Ademais, é pelas 

referidas Cortes que se passou a visualizar todo o sistema jurídico a vigorar para a 

consecução do projeto centralizador almejado por Fernando e Isabel, bem como é, 

em tais Cortes, onde o poder monárquico se reafirma frente à nobreza e cidades, 

através de uma reorganização nas representações dos estamentos sociais junto aos 

monarcas. De acordo com Villapalos Salas (1997, p. 56-57): 
 
 
La nueva coyuntura iba a permitir a los Reyes Católicos desarrollar 
una auténtica política de Estado en las, realmente, últimas Cortes de 
su reinado: las Cortes de Toledo de 1480. Aquellas Cortes sólo 
serían el punto de partida de una transformación política, jurídica e 
institucional del reino, sin duda la más grande realizada por un 
monarca hispánico, que acabaría cobrando forma a través de dos 
grandes instrumentos: la creación del Derecho a través de las 
Pragmáticas Reales y los Ordenamientos de Cortes, que 
modernizarían las estructuras del reino, y la sistematización del 
ordenamiento jurídico mediante la creación de nuevos cuerpos 
legales.  
 
 

Uma das principais finalidades das Cortes de Toledo foi a reafirmação de 

um projeto de Monarquia e de governo, sendo a aplicação da Justiça por parte dos 

monarcas, de extrema importância para tanto, uma vez que a aplicação da Justiça 

era uma função confiada por Deus aos monarcas, pois  
 
 
Dios principalmente a los que tenemos sus veces en la tierra, Dio 
mandamiento singular a nos dirigido por boca del sábio, diziendo: 
amad la justicia los que juzgays la tierra; e por non incurrir en la 
sentencia del sábio, que dize: Juizio muy duro será fecho contra los 
que mandan la tiera conviene a saber, si mala governacion en Ella 
posieren; y creyendo y conosciendo que en esto se fallará Dios de 
nos servido y nuestros Reynos y tierra e pueblos que nos 
encomendo, aprovechados y bien governados, tenemos contino 
pensamiento e queremos con acuciosa obra executar nuestro cargo 

																																																																																																																																																																													
sus pareceres por diversas maneras […]” (CRC, parte II, cap. XCV, p. 166). Em tais Cortes também 
se dispôs acerca do juramento do Princípe D. Juan como sucessor dos Reinos de Castela e Leão. 
Assim, “en aquellas cortes que se ficiéron en la ciudad de Toledo, acordáron los Grandes del reyno, e 
los Perlados, e Caballeros, e Rico-homens, e los Procuradores de las ciudades e villas, de jurar al 
Principe Don Juan por sucessor destos Reynos de Castilla e de Leon” (CRC, parte II, cap. XCVL, p. 
168). Ademais, é nestas Cortes, como se verá ao longo do presente capítulo, onde se discutiram 
importantes questões de governo, reforma das Instituições e administração da Justiça.  
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faciendo e administrando justicia (Preâmbulo al Ordienamento de las 
Cortes de Toledo de 1480). 
 
 

Interessante frisar que a questão da Justiça é um ponto importantíssimo 

nas Cortes de Toledo de 1480, uma vez que é com tais Cortes que se reafirma a 

legitimidade do poder monárquico no plano ideológico43. Para tanto, a imagem dos 

Reis Católicos passa a ser difundida como a de monarcas justos e que visam a um 

governo pautado na distribuição da Justiça para que se atinja o bem-estar coletivo. A 

partir desse ideal justifica-se plenamente a realização das Cortes de Toledo, as 

quais visam à reestrutura do sistema jurídico-institucional a fim de se obter uma 

maior eficácia na aplicação e distribuição da Justiça, sempre com base em 

ordenamento jurídico forte e baseado nos preceitos aristotélico-tomista. Pulgar nos 

informa: 
 
 
Fechas las cortes de Toledo, el Rey é la Reyna acordáron de pasar 
los puertos, é venir á la villa de Medina del Campo: en la qual 
estoviéron alguns dias, é mandáron facer justicia, é restituir los 
bienes y heredamientos, que forzosamente en los tiempos pasados 
estaban tomados. Y en este ejercicio de la justicia, ansí ellos como 
los Doctores que estavan en su Consejo, trabajaban continamente: 
porque según los grandes reynos y estenidos señorios que tenian, 
les convenia oir siempre los querellosos, é los proveer de justicia. É 
mandarón degollar por justicia á un caballero natural del Reyno de 
Galicia, que se llamaba Álvar Yañez de Lugo vecino de aquella villa 
de Medina, hombre muy rico: el qual por haber ciertos bienes de un 
home, fixo facer una escriptura falsa a un escribano, é después 
porque el escribano no lo descubriese le mató, y enterró 
secretamente en su casa. Este delicto fizo tan secreto, que ninguno 
fue en él participe, salvo solo él, é un home suyo, á fin que no se 
supiese. Pero todos los delictos por secreto que se fagan, descubre 
el sol de la justicia de Dios, en cuya ofensa se facen: é la muger de 
aquel escribano quereló deste delicto ante el Rey e la Reyna. É 
mandaron facer pesquisa, é prender aquel caballero: el qual 
mostrandole los manifiestos indicios de su delicto fallados por la 
pesquisa, confesó su pecado, é daba al Rey e a la Reyna cuarenta 
mil doblas para la guerra de los moros, porque le salvasen la vida. 
Algunos ovo en su consejo, cuyo voto era que se recibiesen, pues 

																																																								
43 “Y como entre todos, principalmente a los que tenemos sus vezes en la tierra dió mandamiento 
singular a nos dirigido por la boca del sábio, diziendo: ‘amad la justicia los que juzgays la tierra’; e por 
non incurrir en la sentencia del sábio, que dize: ‘Juizio muy duro será fecho contra los que mandan la 
tierra’, conuine a saber, si mala governacion en la posieren; y creyendo y conosciendo que en esto se 
fallará Dios de nos servido y nuestros Reynos y tierra y pueblos que nos encomendo, aprovechados y 
bien governados, tenemos continuo pensamiento e queremos com acuciosa obra esecutar nuestro 
cargo faciendo e administrando justicia. E esta regla es la ley, por la guarda dela qual le uida e actos 
de los ombres se enderecan en Dios, que pues tanto pro nace de la ley, cosa muy justa es que quien 
tiene poder de la fazer la faga con grande deliberacion e sobre cosas e necesarias” (Cortes de Toledo 
de 1480, Cortes de los Antigos Reynos de Leon y de Castilla, Tomo IV, p. 110). 
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aquello en que se habian de distribuir, era cosa santa necesaria. 
Pero la Reyna no lo quiso facer, é mando degollar á aquel caballero, 
pospuesto el grand interese que le era ofrecido. É como quiera que 
sus bienes, según las leyes, eran aplicados á su cámara, pero no los 
quiso tomar, é fizo merced dellos á sus fijos, porque las gentes no 
pensasen, que movida por cobdicia habia mandado facer aquella 
justicia (CRC, parte II, cap. XCVII, p. 169)44. 
 

 

Na estruturação do sistema jurídico espanhol, os Reis Católicos 

estabeleciam uma imagem de Justiça para o reino e para eles mesmo, por meio de 

suas ações. Os trabalhos que refletiam o projeto centralizador do reinado de Isabel e 

Fernando eram incansavelmente pronunciados como forma de se aplicar e distribuir 

a Justiça, vista como sinônimo de pacificação. Pela busca da paz salvava-se e 

matava-se, como foi o caso de Alvar Yanez de Lugo que forjou uma escritura, sendo 

pego pelo seu mau ato para ser degolado. Essa forma de fazer Justiça reflete sobre 

todos aqueles que conseguiram algum bem por meio de ação injusta ou fraudulenta. 

Assim, os segredos eram revelados pela justiça divina para que os monarcas 

agissem em prol do bem comum. As instituições se fortaleciam e a figura dos 

monarcas era enaltecida, os quais criavam uma imagem de melhor governo, já que 

refletiam o juízo de Deus sobre todos os súditos do reino.  

Com o intuito de se recriar um ordenamento jurídico baseado no ideal de 

Justiça, as Cortes de Toledo, em suas primeiras leis, referiram-se à reforma do 

Conselho Real e seu funcionamento, matérias já tratadas nas Cortes de Madrigal45. 

																																																								
44 Pelo trecho observa-se como se dava a aplicação e distribuição da Justiça, baseada nas leis 
vigentes. No entanto, esse trecho da Crônica nos retrata uma rainha que, para ser considerada como 
extremamente justa, contrariou o que estava disposto na lei, dando destinação diversa aos bens do 
condenado. 
45 As Cortes de Madrigal foram convocadas em 1476 com a derrota de Portugal na batalha de Toro, o 
que eliminou, em solo castelhano, o apoio a Juana. Em vista de tal fato, os Reis Católicos entendem 
que era o momento de se jurar a princesa Isabel, filha mais velha de Fernando e Isabel, como 
herdeira do trono castelhano. As Cortes de Madrigal visam aumentar seu controle territorial, sobre os 
recursos financeiros e militares, entre outros.. Trataram, ainda, da jurisdição eclesiástica, que deveria 
ater-se a casos de sua estrita competência. Por fim, de acordo com Pulgar, nas Cortes de Madrigal 
há a preocupação com a questão da aplicação e administração da justiça. Assim, “En aquellos 
tiempos de división la justicia padecía, e no podía ser ejecutada en los malhechores que robaban e 
tiranizaban en los pueblos, en los caminos e generalmente en todas las partes del reino. E ninguno 
pagaba lo que debía, si no quería: ninguno dejaba de cometer cualquier delito: ninguno pensaba 
tener obediencia ni subjeción a otro mayor. E ansí por la guerra presente como por las turbaciones e 
guerras pasadas del tiempo del Rey D. Enrique, las gentes estaban habituadas a tanto desorden, que 
aquel se tenía por menguado que menos fuerzas facía. E los cibdadanos e labradores e homes 
pacíficos no eran señores de lo suyo, ni tenían recurso a ninguna persona por los robos, e fuerzas e 
otros males que padecían de los alcaides de las fortalezas e de los otros robadores o ladrones. E 
cada uno quisiera de buena voluntad contribuir la meitad de sus bienes por tener su persona e familia 
en seguridad” (parte II, cap. LI, p. 94-95). 
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Para Salustiano de Dios, tais Cortes (1982, p. 147), “marcan el inicio de la obra 

institucionaliza dota de los Reyes Católicos, fundamentalmente por las ordenanzas 

sobre la Hermandad y la cancillería”. As Cortes são símbolos da aplicação da 

Justiça, sendo o lugar de encontro do Direito e da lei, proporcionando um Estado 

pacífico pela sua política embasada no que é justo. Para Perez-Bustamante (1997, 

p. 147-148), a paz era restabelecida no projeto dos monarcas. 
 
 
Restablecida la paz exterior e interior, la nueva coyuntura permitió a 
los Reyes Católicos desarrollar una auténtica política de Estado, 
cuyas primeras materializaciones de carácter legislativo serían los 
Cuadernos de Cortes de Madrigal de 1476 y Toledo de 1480. 
 
 

As Cortes de Toledo de 1480, ao disciplinar sobre a composição do 

Conselho Real, julgavam as causas do povo espanhol para pacificar as tensões. A 

estrutura dessas Cortes era organizada da seguinte forma: havia a presidência por 

um prelado e composto por três cavaleiros e oito ou nove letrados, tendo sido essa 

profissionalização intentada pelos próprios monarcas, possibilitando, assim, uma 

maior concentração do poder decisório. Ademais, as Cortes de Toledo também 

cuidaram das reformas dos alcaides de Corte, Audiência e Chancelaria Real, a qual 

se converteu em Tribunal Superior, sendo composta por um prelado, quatro 

ouvidores, três alcaides, um procurador fiscal e advogados dos pobres. Bustamante 

(1997, p. 148) afirma que 
 
 
Las Cortes de Toledo de 1480 tendrían asimismo gran importancia 
dentro de la configuración política e institucional del reino bajo el 
proyecto de la monarquía moderna, imponiéndose la autoridad regia 
sobre los demás poderes institucionales y estamentales, y 
renovándose la administración del reino y la administración del reino 
y la administración de justicia. 
 
 

Nestas Cortes, os Reis Católicos encarregaram o jurista Alonso Diaz de 

Montalvo46 para a elaboração de um código legal, o que refletia o intuito 

																																																								
46 Alfonso Diaz de Montalvo estudou Direito Civil e Direito Canônico nas Universidades de Salamanca 
e Lérida. Ocupou importantes cargos durante os reinados de Juan II, Enrique IV e dos Reis Católicos. 
Na Introdução às Ordenanzas Reales de Castilla nos informa que “el encargo de llevar á cabo esta 
gloriosa empresa fue confiado por los Reyes Catolicos al célebre Dr. Alfonso Diaz de Montalvo, 
distinguido jurisconsulto, que, habiendo servido muy dignamente en los reinados de D. Juan II y 
Enrique IV, mereció la confianza de los Reyes Catolicos, que en premio y recompensa de sus 
verdaderos méritos y servicios, no solamente le nombraron oidor de su consejo y su refrendario, sino 
que le señalaron una pension vitalicia de 30.000 maravedis anuales, con el fin de que le sirviesen de 
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centralizador destes monarcas. Para tanto, o jurista, trabalhando de forma árdua, 

apresentou as Ordenanzas Reales de Castilla apenas 11 meses após o recebimento 

de tal tarefa.  

 

 

3.1.2 As Ordenanzas Reales de Castilla 

 

As Ordenanzas Reales se originam nas Cortes de Toledo de 1480, 

ocasião em que os Reis Católicos encarregam o jurista Alonso Díez de Montalvo de 

elaborar um ordenamento jurídico capaz sistematizado. Tal texto disciplina, dentre 

outros assuntos, a atuação dos monarcas na elaboração, aplicação e administração 

da Justiça, a disposição espacial e a forma como os Reis deveriam se deslocar para 

atingir tal objetivo, bem como as cerimônias.  

Durante o reinado dos Reis Católicos, duas grandes obras jurídicas foram 

promulgadas, na esfera do direito público e do privado: as Ordenanzas Reales de 

Castilla e o Libro de las Bulas y Pragmáticas (1973).  Este livro se caracterizava 

como normas jurídicas de direito público de caráter geral, aplicando-se, assim, a 

todos indistintamente. Aquelas, elaboradas por Montalvo, abordam sobre diversas 

matérias jurídicas, configurando-se, pois, como uma compilação de leis, tendo tido 

como base As Siete Partidas, de Afonso o Sábio; estas, por sua vez, compõe-se por 

meio da emissão de pragmáticas, cédulas, provisões e demais disposições às quais 

se uniriam algumas ordenações e reis anteriores e outras bulas papais, incluindo as 

Leyes de Toro, assim denominadas por terem sido promulgadas na cidade de Toro 

no ano de 1505, que disciplina relações de direito privado, destacando-se, dentre 

outras, normas aquelas relativas ao direito matrimonial, filiação, capacidade da 

mulher e direito sucessório.  

Ao se inspirar em todas essas bases para a sua elaboração, as 

Ordenanzas Reales de Castilla reúne 1163 leis agrupadas por matérias divididas em 

15 títulos e 8 livros, assim dispostas: 

• LIVRO I: 12 títulos e 85 leis sobre a força, a eficácia e os efeitos das leis e, 

também, aspectos religiosos em geral; 

																																																																																																																																																																													
auxilio para llevar á cabo sus empresas y trabajos literarios” (Introdução às Ordenanzas Reales de 
Castilla).  
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• LIVRO II: 23 títulos e 291 leis relativas à jurisdição régia e direito público 

em geral; 

• LIVRO III: 18 títulos e 116 leis sobre os procedimentos judiciais; 

• LIVRO IV: 11 títulos e 138 leis sobre os “estados” sociais e seus estatutos 

jurídicos; 

• LIVRO V: 14 títulos e 77 leis sobre direito de família e sucessões; 

• LIVRO VI: 13 títulos e 182 leis sobre a Fazenda Pública; 

• LIVRO VII: 5 títulos e 77 leis que disciplinam o regime municipal; 

• LIVRO VIII: 19 títulos e 197 leis sobre direito penal. 

 

Com essa visão panorâmica da obra objeto desta pesquisa, ressalte-

seque neste trabalho a atenção especial será dada ao Livro II por ser ele o que, de 

forma sistemática, disciplina sobre a aplicação e distribuição da Justiça. Sua 

estrutura está disposta da seguinte forma: 

• TITULO I (07 leis): Como debe el Rey oir y librar.; 

• TITULO II (02 leis): De la guarda de los hijos del Rey; 

• TITULO III (34 leis): Del Consejo del Rey; 

• TITULO IV (31 leis): De la Audiência y Chancelaria; 

• TITULO V (09 leis): De los notários de las provincias; 

• TITULO VI (20 leis): De los escrivanos de la Audiencia; 

• TITULO VII (03 leis): Del registro; 

• TITULO VIII (04 leis): Del Chanciller y del Sello; 

• TITULO IX (02 leis): De los derechos de los secretarios; 

• TITULO X (01 lei): De la relacion de los pleitos; 

• TITULO XI (08 leis): De los Procuradores de Cortes; 

• TITULO XII (04 leis): Del Procurador fiscal; 

• TITULO XIII (22 leis): De los adelantados y merinos; 

• TITULO XIV (40 leis): De los alguaciles; 

• TITULO XV (30 leis): De los alcaldes y jueces; 

• TITULO XVI (14 leis): De los orregidores; 

• TITULO XVII (03 leis): De los 85onteir y visitadores; 

• TITULO XVIII (14 leis): De los escribanos del numero de las ciudades; 

• TITULO XIX (14 leis): De los abogados; 

• TITULO XX (05 leis): De los ballesteros; 
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• TITULO XXI (15 leis): De los aposentadores; 

• TITULO XXII (03 leis): De los monteros; 

• TITULO XXIII (04 leis): De los gallineros. 

 

 

3.2 OS REIS-JUÍZES: “COMO DEBE EL REY OIR E LIBRAR” 

 

Durante a Idade Média, período marcado pela forte religiosidade, tinha-se 

a ideia de que o poder real advinha de Deus, devendo os monarcas, portanto, 

aplicar e distribuir a Justiça para beneficiar os bons e punir os maus. Os preceitos 

divinos se encontravam presentes desde o início das Ordenanzas Reales47, e 

fundavam-se nos ensinamentos de São Tomás, que entende que, no momento de 

se aplicar e se distribuir a Justiça, o juiz deveria buscar o equilíbrio anteriormente 

perdido, dando a cada uma das partes o que lhe é devido, estando inclinado para a 

prática da Justiça, inspirado pela prudência (ST, II-II, Q. LX, art. II). De acordo com 

os textos de Arévalo, em sua Suma de la Política, este pensamento também se 

encontra vigente durante o reinado dos Reis Católicos.  
 
 
Todo regimiento humano debe ser conforme a la monarchía divina, la 
qual es perfectíssima, y ésta es regida por un Dios, rey e príncipe 
potentíssimo, regidor y governador de todas las cosas, Del qual 
principado divino todos los otros umanos regimientos deven tomar 
exemplo (ARÉVALO, 1959, p. 283). 
 
 

Como o poder real advinha do poder divino, quando os monarcas 

aplicavam a Justiça ao caso concreto, pareciam dar o reflexo da Justiça divina. Por 

esse motivo, faz-se necessário entender a atuação dos Reis Católicos enquanto 

																																																								
47 “Liberal se debe mostrar el Rey en oir peticiones, y querellas à todos los que à su Corte vinieren à 
pedir justicia porque el Rey según la significación del nombre se dice Regiente, ó Regidor, y su 
proprio officio, es facer juicio, y justicia, porque de la celestial majestad recive el poderio temporal. 
Porende ordenamos, de nos assentar à juicio en publico dos dias en la semana con los del nuestro 
Consejo, y con los Alcaldes de nuestra Corte; y estes dias sean lunes, y viernes; el lunes à oir 
peticiones, y el viernes à oir los presos, según que antiguamente está ordenado por los Reyes 
nuestros predecesores. E otrosi, por que al nuestro Consejo vienen continuamente negocios arduos, 
nuestra voluntad es de saver como, y en que manera se despachan; y que la justicia se dé 
prestamente à quien la tuviere. E por ende nos place de estar, y entrar en el nuestro Consejo de la 
justicia, el dia del viernes de cada semana. Y mandamos que en aquellos dias se lean, y se provean 
las quexas, y peticiones de fuerzas, e de negocios arduos; y las quexas si algunas moviere de los del 
nuestro Consejo, y de los officiales de la nuestra casa, porque mas prestamente se provean” (ORC, 
Libro II, Titulo I, Ley I). 
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juízes, sendo que nesse período duas eram as interpretações vigentes sobre o 

tema: uma relacionada ao governo do reino e outra ao ministério judicial, quando era 

permitido, ao rei, prolatar sentenças em relação aos pleitos particulares (VIDOTTE, 

2005, p. 97). Tais interpretações são importantes por se referirem, ainda, ao 

momento de se fixar a competência dos monarcas para a aplicação e distribuição 

das justiças distributiva e comutativa. No que se refere à essa última questão, a 

maioria dos teóricos da época entendiam que competia aos Reis a aplicação e 

distribuição desses dois tipos de justiça. Como exemplo, Diego de Valera entendia 

que competia aos Reis somente a aplicação da Justiça distributiva, sendo esse um 

posicionamento minoritário. De acordo com as Ordenanzas Reales48,  
 
 
El Rey funda su intención de derecho común acerca de la jurisdicción 
civil, y criminal en todas las Ciudades, Villas, y Lugares de sus 
Reynos, y señorios. Y por esto antigamente ordenaron los Reyes 
nuestros progenitores, y nos ordenamos, que cualquier Perlado, 
hombre poderoso, que tiene entrada, y occupada la jurisdicción (b) 
de cualquier de las dichas Cidades, y Villas, y Lugares, es tenudo de 
mostrar, y muestre ante nos titulo, ó privilegio por donde la tal 
jurisdicción le pertenezca; en otra manera no sería consentido usar 
delle (ORC, II, I, IV). 

 
 

As funções dos Reis eram comumente privilegiadas, sendo considerados 

instituidores da paz e reflexos do poder dado por Deus aos homens. Quanto se 

entende que o rei, no exercício da função de juiz, tem competência para a aplicação 

tanto da justiça distributiva quanto da comutativa, verifica-se que essa função se 

espalha para todos os âmbitos do governo, tendo sido essa a concepção adotada 

por Fernando e Isabel durante seu reinado. 

Mas como os Reis Católicos agiam enquanto juízes, no momento de se 

aplicar a Justiça? Para responder tal questionamentos, nos valemos dos 

ensinamentos jurídicos de Gustavo Villapalos Salas, em sua obra Justicia y 

Monarquia: puentos de vista sobre su evolución en el reinado de los Reyes Católicos 

(1997) e Jose Manuel Nieto Soria, com Ceremonias de la realeza: propaganda y 

legitimación en la Castilla Trastámara (1993), ao tratar do simbólico, dos ritos e 

cerimônias.  

Para Nieto Soria (1993, p. 78), ao analisar testemunhos da Baixa Idade 

Média ibérica, a Justiça era considerada como um meio eficaz para que os Reis 
																																																								
48 “Que los que usan de jurisdicion en la tierra del Rey, muestren el titulo o privilegio” (ORC, II, I, IV). 
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pudessem governar e assim atingir o bem comum. Esse pensamento é similar ao de 

Villapalos (1997, p. 40), o qual afirma que o compromisso dos Reis Católicos para 

com a questão da Justiça já se evidencia no Preâmbulo das Ordenanzas Reales 
 
 
Dios [...] principalmente a los que tenemos sus veces en la tierra, dio 
mandamiento singlar a nos dirigido por boca Del sabio, diziendo: 
amad la justicia los que juzgayz la tierra; e por non incurrir en la 
sentencia del sabio que dize: juizio muy duro será fecho contra los 
que mandan la tierra, conviene a saber, si mala governacion en ella 
posieren; y creyendo y conosciendo que en esto se fallará Dios de 
nos servido y nuestros Reynos y tierra e pueblos que nos 
encomendó, aprovechados y bien governados, tenemos contino 
pensamiento e queremos con acuciosa obra executar nuestro cargo 
faciendo e administrando justicia. 
 
 

De acordo com o texto, nota-se a relação de temor a Deus e amor à 

Justiça, competindo aos Reis, por meio da aplicação da Justiça, proporcionar o bem-

estar coletivo. Desta relação, percebe-se que o bom governo, pautado na Justiça, 

conduz aos céus; ao passo que um governo injusto, por sua vez, prepara não só os 

súditos, mas os próprios monarcas para irem ao inferno.  

O governo dos Reis Católicos, como dito, pautou-se nos conceitos de 

Direito e de Justiça, sendo passada aos súditos a imagem de monarcas justos e 

preocupados com o bem-estar da coletividade. Essa imagem de Reis justos é de 

extrema importância para que se alcance os objetivos propostos, quais sejam, a 

promulgação de ordenamento jurídico forte e de caráter geral, aplicado na 

completude do reino, mas observando as peculiaridades locais, a fim de se unificar 

todo o reino.  

Para a aplicação e administração da Justiça, os Reis Católicos 

deslocavam-se por todo o reino, imprimindo um caráter itinerante para seu governo, 

tendo eles observado à risca as decisões tomadas nas Cortes de Toledo de 1480. 

De acordo com a Ley III, Titulo I, Libro II: “que il rrey ande por toda la tierra a 

administrar a justicia”, sendo que  
 
 
conviene al Rey, que ande por todas las tierras, y señorios, usando 
la jusiticia, y que ande con el su Consejo, y Alcalde, y los otros 
officiales con la menos gente que pudieren, para saber el estado de 
los hechos de las Ciudades, y Villas, y Lugares, para punir y castigar 
los delincuentes, y malhechores; y procurar como el Reyno viva, en 
paz, y sosiego (ORC, II, I, III). 
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Para o exercício da função de aplicar e de administrar a Justiça, tendo 

sempre em mente o pensamento então vigente, os Reis deveriam ser investidos 

nessa atuação que lhes fora conferida por Deus, corrigir, punir e castigar. No 

entanto, ao exercer essa função aplicação da Justiça, os reis deveriam ser 

extremamente cautelosos, uma vez que é muito tênue a linha que separa a Justiça 

da injustiça ou da crueldade. Para Pulgar, em sua obra Crônicas aos Reis Católicos 

(1943, p. 313): 
 
El rigor de la justicia engendra miedo, y el medo turbación, y la 
turbación algunas veces desesperaçión e pecado; y la piedade 
proced. amor, y del amor caridad, y de la caridad siempre se sigue 
mérito y gloria. [...]la Sacra Scriptura está llena de loores ensalçando 
la piedad, la mansedunbre, la misericórdia e clemência, que son 
títulos e nombres de Nuestro Señor [...] E por el contino uso de su 
clemência Le llamamos: “miserator, misericors, paçiens, multi 
misericorida”. Mire bien Vostra Alteza quantas vezes refiere este su 
nombre de misericordioso, lo que fallamos veces tan repetidas del 
nombre de justiçiero, e mucho menos de reguroso en la justicia. 
 
 

Deste modo, em certos momentos, os monarcas agiam de forma 

misericordiosa ora de forma rígida. No entanto, em ambos os casos, sempre agindo 

com Justiça. Neste ponto, retomamos aos ensinamentos aristotélicos no sentido de 

que a virtude se encontra no meio-termo. Conforme as situações apresentadas, os 

monarcas alternavam a aplicação da Justiça com atos de misericórdia e com atos 

rígidos. Deveriam se colocar como misericordiosos, sem, todavia, deixarem 

transparecer a imagem de fracos. Por esse motivo adotavam uma prática 

interessante: ao serem rígidos, alimentavam o temor de seus súditos em relação a 

eles, ao estabelecerem o dia do perdão, concediam perdão a uma coletividade, 

demonstrando a face de misericordiosa dos Reis.  

No entanto, de acordo com as Ordenanzas Reales, em seu Livro I, Título 

XI, o perdão era uma prerrogativa régia, não sendo válido se concedido por qualquer 

outra autoridade que não os próprios Reis49. Vejamos o que diz essa referência: 
 
 
Porque el perdon, que de ligero se hace, da ocasión à los hombres 
para hacer mal. Por esto mandamos, que ningun perdon, que nos 
hicieremos de aquí adelante, no vala, ni sea guardado: salvo el que 
fuere por carta (a) firmada de nuestro nombre, y sellada con nuestro 
sello, y escripta de mano de Escribano conocido de nuestra Cámara, 
y firmada en las espladas de dos del nuestro Consejo Doctores. E 

																																																								
49 “De la forma que ha de llevar el perdou que hiciere, el Rey para que sea firme” (ORC, I, XI, II). 
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otrosí, que no sea entiendida en esto perdon, que vaya perdonado el 
maleficio que haya fecho: salvo aquel, que especialmente fuere 
nombrado, y declarado en el carta de perdon que nos dieremos: y 
porque en el perdon general no se entienda ningun caso especial. E 
si acaeciere, que alguno, que nos hayamos perdonado: tornasse 
después à hacer otro maleficio, porque nos después le mandásemos 
dar otra carta de perdon, mandamos que la carta segunda no valga: 
salvo si hiciere mencion de la primera, aunque en ella vayan 
declarados todos os maleficios que hizo. E otrosí, que no vala la tal 
carta de perdon, si fuere dada sentencia contra el: si de la tal 
sentencia no luciere mención. E si fuere preso, que haga mención la 
carta de cómo esta preso. E mandamos al nuestro Chanciller del 
sello de la puridad, y al que tiene el registro, y à cualquier Escribano 
de nuestra Cámara, que no passen carta ninguna de perdon que nos 
ficieremos salvo exceptados los casos acostumbrados. E de mas 
destos, si el maleficio de que demanda perdon, hizo en nuestra 
Corte, ó si mató con saeta, ô con fuego, ó si después del dicho 
maleficio entró en la nuestra Corte, la qual Corte declaramos que sea 
con cinco leguas en derredor, según es costumbre: y si en cualquier 
destos casos movieren caido, no bala la carta que llevaren. E 
mandamos que en los dichos perdones se tenga esta forma: Que en 
todos los perdones que nos hovieremos de hacer en cada año, se 
guarden para el Viernes Sancto de la Cruz (b); y que nuestro 
confesor, ó quien nos mandaremos, reciba la relacion dellos la 
semana sancta de cada año: y nos haga cumplida relacion de cada 
perdon, que à nos fuere supplicado que fagamos: y de la condicion, y 
qualidad del: para que nos tomemos un numero cierto de los que à 
nuestra merced pluguiere de perdonar tanto, que no passe de veinte 
perdones en cada año. Y que aquellos se despachen por aquel año, 
y no mas: y que los nuestros secretarios juren de lo guardar todo 
ansi (ORC, I, XI, II). 

 
 

O perdão era uma das atribuições dos Reis que os elevava à condição de 

autoridade suprema. Essa dávida que os monarcas concediam aos súditos era 

limitada, pois não era concedida a qualquer um, mas apenas aos julgados 

merecedores. Era uma espécie de pêndulo que media os merecimentos de cada 

pessoa que se apresentasse ao Reis para buscar algum benefício. Assim, os reis-

juízes julgavam segundo a Justiça elencada nas Ordenanzas Reales.   

Com isso, tem-se que os monarcas eram reflexo da instituição do direito 

ou da lei divina. Para aplicarem a Justiça os monarcas estabeleciam dias e horários 

para seus julgamentos de acordo com disposto no artigo II, I, I das ORC - “Que el 

Rey se assiente à juicio dos dias en la semana”. 

No entanto, não competia aos monarcas somente as atuações como 

juízes, competindo-lhes também a função legislativa, elaborando e promulgando leis 

que assegurassem a todos a aplicação do Direito e, conseqüentemente, da Justiça, 

devendo tais leis serem aplicadas em todo o reino em detrimento dos direitos locais 
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e consuetudinários. Com essa ação sistematizada na aplicação da Justiça, 

Fernando e Isabel fortaleceram o poder real, iniciando, assim, seu projeto 

centralizador, por meio da produção e aplicação centralizadas do Direito.  

 

3.3 OS REIS-LEGISLADORES 

 

Durante o reinado dos Reis Católicos, com a teoria de que o poder real 

advinha do poder divino, além de julgarem, os juízes-monarcas passaram a produzir 

e aplicar o Direito e, conseqüentemente, a Justiça, sempre baseados nos conceitos 

aristotélico-tomistas. No seu reinado, presenciou-se a ascensão de dois grandes 

princípios: a estatização do Direito e os monarcas se apropriando da função 

legislativa. De acordo com Pulgar (CRC, p. 256), os Reis Católicos, ao legislarem, 

observavam o que o outro havia determinado: 
 
 
E quando era necesario que el rey fuese a proveer en unas partes e 
la reyna a otras, aunque estaban apartados, nunca se falló que el 
uno diese mandamiento que derogase a la provisión que el otro 
óbviese dado. Porque si la necesidad apartaba a las personas, el 
amor tenia juntas las voluntades. 

 
 

A atividade legislativa por parte dos monarcas não foi uma iniciativa dos 

Reis Católicos, pois já havia sido aplicada por Afonso X com a promulgação de sua 

obra Sete Partidas, diploma legal promulgado em meados do século XIII, tendo tido 

como principais fontes o direito romano de Justiniano, o direito canônico, a glosa 

ordinária de Acúrsio e os foros e costumes locais de Castela e Leão50. Nesta 

																																																								
50 As Siete Partidas, embora se caracterizem como texto sistemático e inovador, não teve força 
suficiente para superar os direitos locais e se estabelecer como fonte geral de normas jurídicas.A 
obra recebe esse nome, pois a Lei era composta de sete livros: Primeira Partida) Código Canônico: 
definia obrigações do clero e as questões de dogma. Exceção feita ao Título I da lei, que a definia, 
determinava quem tinha poderes para fazer leis e quais deveriam ser suas motivações, quem tinha 
poderes para emendá-las etc.; Segunda Partida) Imperadores, Reis e Outros Lordes: definia as 
prerrogativas, direitos e deveres dos governantes; Terceira Partida) Justiça e sua Administração; 
Quarta Partida) Leis sobre matrimônio, parentesco, situação das crianças legítimas e ilegítimas, 
adoção, direitos paternos, escravidão e liberdade, suserania; Quinta Partida) Lei Comercial: 
empréstimos do governo, dívidas, contratos, compras, trocas, feiras, mercados, marinha mercantil, e 
todos as outras formas de comércio e transações comerciais entre os homens; Sexta Partida) 
Testamentos, Heranças, Guarda de órfãos ou menores; Sétima Partida) Lei Criminal: crimes, calúnia, 
penalidades, punições, indenizações. De acordo com librodot.com: “En 1252, ocupo el trono de León 
y Castilla, a la muerte de Fernando III, su padre; tratando de continuar la politicia de integración y 
reconquista empezadas por este; su propósito era pasar a África, donde obtuvo algunas victorias 
iniciales. Designado por algunas republicas italianas para la dignidad imperial fue proclamado en 
1257, rey de los romanos por el arzobispo de Treveris, en nombre de los electores de Sajonia, de 
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perspectiva, as leis somente seriam válidas se promulgadas pelos próprios Reis, o 

que estava em plena consonância com o pensamento tomista51. Esta atitude retirava 

de outras esferas de poder local a competência legislativa, fortalecendo, assim, o 

poder régio52. Assim, de acordo com os ensinamentos de Villapalos Salas, a 

capacidade dos monarcas era ampla e intransferível (1997, p. 49): 
 
 
Sólo los emperadores y los reyes, dirá el Espéculo, están 
capacitados para otorgar leyes: “Ninguno non puede facer leyes, si 
non emperador o rey u otro por su mandamiento dellos. E si otros las 
fezieren sin su mandado non deven ser obedecidas nin guardadas 
por leyes nin deven valer en ningun tiempo. 
 
 

No momento de elaboração das leis, os monarcas deveriam estar atentos 

aos conceitos de leis e de Justiça, mas, sobretudo, observar a obediência, no 

processo legislativo, aos preceitos divinos. A lei era vista como obra da razão 

humana, mas baseada nos preceitos divinos, visando ao bem-estar da comunidade 

como um todo. A concepção utilizada pelos Reis Católicos visava à manutenção da 

paz pela aplicação de uma lei justa, estimulando os bons a buscarem por uma vida 

virtuosa e punindo os maus pelos atos injustos praticados.  

																																																																																																																																																																													
Brandeburgo y de Bohemia, no obtuvo, sin embargo el apoyo de la nobleza por las medidas 
econômicas impopulares que tuvo que tomar por causa de una serie de pleitos con el trono de 
Alemania, por lo que sus primeiros triunfos sobre los musulmanes no Le dieron apoyo que 
necesitaba. Ante este fracaso político renuncia a todos sus derechos y aspiraciones. Estalla la guerra 
civil mientras los moros incendiaban en Tarifa la flota castellana (1278) y los franceses de apoderan 
de Pamplona. El mismo año muere su hijo y sucesor Fernando de la Cerda, lo que llevó a la corte a 
un enfrentamiento or sucesion. Su gloria reside en la empresa cultural que, desde Toledo, Sevilla y 
Murcia, centros en los que reunió a sábios de todas partes y tendendicas para irradiar sabiduría y 
conoscimientos. Las obras que lego a la jumanidad han llegado a nustros dias: 1. Obras jurídicas: Las 
Siete Partidas, precedidas por el Fuero real fundamentadas en el derecho romano de Justiniano [...]”.  
51 De acordo com I, I das Siete Partidas, de Afonso X: “El señaladamente tomó el rey nombre de 
nuestro señor Dios, ca así como él es dicho rey sobre todos los otros reyes, porque dél han nombre, 
et él los gobierna et los mantiene en su lugar en la tierra para facer justicia et derecho; asi ellos son 
tenudos de mantener et de gobernar en justicia et en verdat a los de su señorío” (grifos nossos). 
52 O Especulo (I, I, IV) explica que a validade das normas jurídicas se condicionava ao fato de terem 
sido promulgadas pelo monarca, alem de definir o perfil desse monarca-legislador, sendo a lei fruto 
da razão humana, embora tendo sido inspirada pelo poder divino. Assim, “Ninguno non puede facer 
leyes, si non emperador o rey o otro por su mandamiento dellos. E si otros las fezieren sin su 
mandado non devem ser obedecidas nin guardadas por leyes nin deven valer en ningun tiempo” (…) 
“El fazedor de las leyes debe amar a Dios y temer e tenerle antes sus ojos quando las feziere porque 
las leyes que feziere sean cumplidas e derechas. E debe seer entendido por saber departir el derecho 
del tuerto, e apercibido de razon para responder ciertamente a los que la demandaren. E debe seer 
fuerte a los crueles e a los sobervios, e piadoso para aver merced a los culpados e a los mezquinos lo 
convenier. E debe seer omildoso para non seer sobervio nin cruo a sus pueblos por su poder nin por 
su razon, e bien razonado porque sepa mostrar como se devem entender e guardar las leyes. E debe 
ser sofrido en oyr bie lo que dixieren, e mesurado e non se rebatar en dicho ni e fecho”. 
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Neste contexto, a elaboração e promulgação das leis sob a égide dos 

preceitos divinos legitimava a sua Justiça para conduzir as ações de seus súditos, 

pelos preceitos legais do bem comum, estimulando-os a ter uma vida virtuosa, mas 

se necessário punindo e castigando aos que não obedecem às leis.53 Assim, 

considerados como bons políticos, 
 
 
Pues, el buen político debe ordenar las leyes honestas y corregientes 
los maleficios. Debe esso mesmo establecer tales leyes que 
principalmente acaten al bien comúm de la ciudad o reyno y no a otro 
particular fin. Onde dize Aristótiles que no hay persona alguna que 
discreta sea, que ordene y faga leyes por causa dellas mesmas, mas 
por salvar y conservar la república, ca la ley es como melezina al 
cuerpo humano, a qual fue instituida para sanar al cuerpo y no a otro 
fin. E assí la ley no se debe ordenar, salvo quanto aprovecha al bien 
común de la ciudad o reyno por cuya causa es fecha, y no por otros 
particulares provechos (ARÉVALO, 1959, II, X). 

 
 

A possibilidade de os monarcas legislarem, entendida aqui em sentido 

amplo como o de criar e modificar normas jurídicas, mostra-se presente nos corpos 

jurídicos da época – Ordenanzas Reales de Castilla (I, IV) e Leyes de Toro de 1505. 

De acordo com a Ley I, das Cortes de Toro (1505): “E porque al rey pertenesce e a 

poder de facer fueros e leyes y de las interpretar e declarar e emendar donde viere 

que cumple”. 

No entanto, ao legislar, os monarcas deveriam, ainda, observar os 

costumes locais pois, nesse contexto histórico, o Direito era visto como emanado da 

própria sociedade. Desta forma, os monarcas criavam as leis, respeitando os 

costumes, adaptar o direito antigo aos tempos atuais. Assim o costume, enquanto 

fonte do Direito, continuava vigorando, ainda que não totalmente positivado.  

Para Gurevith (1990, p. 206), embora a produção do Direito possuísse 

espírito inovador a sua prática era conservadora. Nesta perspectiva, as leis 

promulgadas deveriam ser aplicadas em todo o reino, respeitando, todavia, os 

costumes locais54. Neste ponto, o rei, ao julgar, estaria atento às realidades daquela 

																																																								
53 Neste mesmo sentido, Álvaro Pelayo, citado por Villapalos Salas (1997, p. 51): “estimular a sus 
súbditos en una vida de virtud”.  
54 Para Arévalo (Sum. Pol, II, X): “Debe otrosí la ley ser común para todas las personas, y que ligue y 
constriña así a los ricos como a pobres, assí a poderosos como a flacos; e no sea así como la tela de 
la araña, la qual sostiene a los animales flacos, pero a los fuertes non se estiende”.  



94	
	

localidade, bem como à diversidade de estados55. Ademais, haveria a preocupação 

no momento de interpretação das leis, ou seja, elas deveriam ser compreendidas 

por todos do reino, pois só assim seriam respeitadas e cumpridas. Por isso, tais leis 

seriam devidamente publicadas e, para que fossem legítimas, elaboradas pelo 

monarca. 

A atividade legislativa dos monarcas era abrangente, mas não ilimitada, 

caracterizando-se, pois, como competência exclusiva, a qual, deste modo, não 

poderia ser delegada. Além disto, os Reis Católicos não legislavam a todo o 

momento, pois somente legislariam caso fosse verdadeiramente necessário, uma 

vez que se esperava que as leis antigas resolvessem os conflitos que surgissem.  

Arévalo, retomando os ensinamentos aristotélico, os Reis legislavam 

embasados nos costumes, porque a mudança das bases legais significava coisa 

perigosa para todos.  Quando uma lei é instituída, requer um tempo para que os 

cidadãos se acostumem com a ela, ganhando mais eficácia tão logo as pessoas 

habituem suas ações para respeitá-la. 
 
 
Como dize Aristótiles, cosa peligrosa es para la ciudad o reino 
acostumbrar de instituir nuevas leyes, por las causas siguientes. La 
primera: porque induzir expresamente nuevas leyes no es otra cosa 
salvo acostumbrar a los ciudadanos o a los súbditos a no obedecer a 
las leyes, ca como ellas tengan efficacia por la costunbre – ca no 
valen más de quanto son usadas: con gran dificultad van los omes 
contra las cosas que por luengos tiempos han sido acostumbradas – 
pues, como dize el dicho filósofo, acostumbrarse los omes a no 
obedecer las leyes, es acostumbrarse a no obedecer a los príncipes, 
lo qual es muy peligroso. […] La ijº : razón por que o es conveniente 
fazer leyes nuevas, aunque no sean suficientes a todos los casos 
particulares, se por quanto por la continua mudanza de las leyes se 
causa que ley alguna no se acostumbre. Ca quando la una comienza 
a se usar, sobreviene nueva ley y embarga o del todo quita efficacia 
de la primera, y así embarga que las tales leyes se usen, que es el 
effecto dellas. Por ende, concluyen los sabios antigos, que, puesto 
que las leyes nuevas seam mejores, no deven ser establecidas, pues 
embargan que las leyes no passen en costumbres; lo qual es mayor 
daño que no el provecho de las nuevas leyes, las quales es duda si 

																																																								
55 Valera nos informa, em sua Exortación de la Pas (p. 82), que: “Ca en una manera nos devemos 
aver con el plebeo, en otra con el noble; en otra con el siervo, en otra con el libre; en otra con el viejo, 
en otra con el mancebo; en otra con el pobre, en otra con el rico; en otra con el que muchas vezes 
yerre, en otra con el que una vez erró; en otra con el que yerra acaso, en otra con el que con voluntad 
deliberada de yerrar; en otra con el que costreñido por necesidad, en otra con el que de grado; en 
otra con los incorregibles, en otra con los de quien se espera corrección; en otras con los parientes, 
en otra con los estraños; en otras con los naturales, en otra con los estrangeros; en otra con los 
catolicos, en otra con los infieles; en otra con los que ofenden la majestad real, en otra con los que 
ofenden el pueblo; en otra con la muchedunbre que yerra”.  
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avrán efficacia de costumbre, porque los omes estám asuetos a las 
antigas leyes. De lo qual resulta qu’el rey e beun político debe más 
trabajar por fazer que las leyes antigas se usen y acostumbren que 
no inorarlas por nuevos estatutos y leyes (ARÉVALO, 1959, II, X, VI). 

 
 

A despeito de tal perspectiva - legislar em casos verdadeiramente 

necessários e criando leis para promoção da Justiça - o que se percebe é a intensa 

atividade legislativa de Fernando e Isabel, usando os costumes do povo. De acordo 

com Vidotte (2005, p. 112), a produção legislativa era tão intensa – e, em alguns 

casos, impensadas, sobretudo pelas bulas pragmáticas e provisões, que acabou 

gerando diversos problemas, como a promulgação de leis ora contraditórias entre si, 

ora com os costumes de certos locais, provocando confusões e insatisfações56.  

Para contornar tal situação, aplicou-se o princípio do “que se obedeça 

mas que não se cumpra”, ou seja, embora a lei tenha sido promulgada pelo poder 

competente e possuísse vigência, não era eficaz. Embora em alguns momentos a 

intensa produção legislativa tenha causado problemas aos monarcas, essa se 

justificou pela necessidade inerente ao período analisado. 

O Direito era visto como forma de afirmação dos monarcas, os quais 

visavam instituir um direito geral, o qual deveria se sobrepor aos direitos locais, 

sempre. Entretanto, respeitando a tradição, foi por meio de tal atitude: legislar e 

julgar, que houve a promulgação de um ordenamento jurídico forte, baseado no 

conceito de Justiça. Assim, Fernando e Isabel realizaram uma profunda reforma 

política, levando à unificação e, conseqüentemente, ao fortalecimento do reino57. 

 

3.4 A APLICAÇÃO DA JUSTIÇA E DO DIREITO  

 
Al comenzar su reinado, en Diciembre de 1474, Isabel de Castilla e 
Fernando de Aragón se encontraron con un completo desorden en la 
Administración de Justicia y la usurpación de las funciones públicas 
jurisdiccionales realengas por los grandes señores, y sobre aquellas 

																																																								
56 Nesse sentido, Valera alertava Fernando e Isabel sobre os inconvenientes de se promulgarem 
tantas leis, algumas vezes, contraditórias. Aconselhava, assim: “Vuestra Altesa debe remediar en una 
cosa que mucho toca vuestro honor e servicio, la qual es, que mande que las cartas que de vuestro 
Consejo se dieren, o por espediente o merced Vuestra Señoria mandare dar, se den así justas que no 
convenga revocarlas; porque en algunas vuestras ciudades he visto desto mucho murmurar diziendo 
Vuestra Altesa aver enviado cartas contrarias unas de otras, lo qual no conviene a los reyes faser sin 
grandes e justas cabsas” (TrEp, Epístola IX, p. 15). 
57 De acordo com Villapalos Salas (1997, p. 55): “El absoluto predominio del Derecho escrito y la 
aspiracón de los Reyes Católicos a unificar la legislación aportaría pronto sus primeros frutos: el 
Ordenamiento de Montalvo, u Ordenanzas Reales de Castilla, y en paralela medida, o mayor, si 
considerarmos su pleno carácter oficial, el Libro de las Bulas y Pragmáticas”.  
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grandes dificultades afrontaron la necesidad de legitimar su recién 
adquirida condición de reyes de Castilla y Léon mediante la 
consecución de un objetivo fundamental demandado por todos los 
estamentos: el reestablecimiento de la justicia. 

(VILLAPALOS SALAS, 1997, p. 38) 
 

3.4.1  Das Cortes: Titulo XI: De los Procuradores de Cortes 

 

O termo Corte, assim como os termos trabalhados ao longo da presente 

pesquisa, não apresenta um sentido único, havendo significados variados. Num 

primeiro momento, Corte se refere a uma reunião de pessoas, sejam por laços 

familiares ou não, que se encontram junto do Rei, integrando, assim, a sua comitiva. 

É este o sentido usado por vários escritores ao se referirem ao fato de que certas 

pessoas compõem a Corte real. Neste posicionamento, encontra-se Nobert Elias 

(2001), ao se referir à Corte como sendo a formação social, na qual as redes de 

dependência recíprocas têm um papel central, sendo o espaço onde convivem 

familiares, servidores, conselheiros e todas as pessoas vinculadas ao Rei. 

Num segundo momento, o termo Corte pode ser visto em sua função 

itinerante, ou seja, o deslocamento do Rei e de seus funcionários para a aplicação e 

distribuição da Justiça. Pode ser entendido também como 
 
 
A sede da administração central do reino geralmente radicada em 
uma cidade importante do reino, ainda que freqüentemente todos os 
serviços da administração central e palatina acompanhassem o rei 
de um lugar a outro em seus deslocamentos (NIEVES, 2000, p. 100). 
 
 

No que se refere a este sentido que envolve a questão do deslocamento, 

esta foi uma das principais características da Corte em Castela. No entanto, diante 

da nova realidade que se apresentava, essa característica precisou ser revista para 

adaptar-se, assim, às novas contingências. Diante da nova realidade apresentada, 

que se caracterizava, sobretudo, pelo uso crescente da escrita, as Cortes não se 

tornaram totalmente imóveis, mantendo um pouco de seu caráter itinerante. No 

entanto, no século XV em Castela, embora ainda continuasse seu deslocamento, 

esse caráter restringia-se a determinadas localidades, tais como: Burgos, Zamora, 

Toledo e, posteriormente, Valhadolid – capital da monarquia castelhano-leonesa 

durante o período dos Reis Católicos (GÁRCIA DE CORTAZAR, 1976). 
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Assim, para que se atingisse o objetivo almejado pelos Reis Católicos, 

alguns desafios ainda necessitavam ser superados, tais como, a dificuldade em se 

enviar as comunicações reais para todo o reino e o devido cumprimento das ordens 

dadas. Para tanto, uma das mudanças efetivadas foi a separação das instituições 

que originariamente compunham a Corte. Conselho e Audiências foram 

reformulados para que atendessem o intuito centralizador dos monarcas, a partir da 

definição específica de suas competências, bem como local próprio para suas 

atuações, garantindo-lhes maior eficácia no exercício de suas atividades.  

Por fim, o termo Cortes, no plural, refere-se “às instituições presididas 

pelos reis e com a participação dos representantes dos distintos estamentos para 

tomar decisões sobre assuntos do reino” (NIEVES, 2000, p. 100), sendo esse o 

sentido que mais nos interessa para os fins da presente pesquisa. Fernando e 

Isabel, em seu projeto centralizador, fortalecem o poder real pela reforma das 

instituições por ele controladas, enfraquecendo, por outro lado, aquelas instituições 

representativas. Recorde-se, ainda, que a mesma lógica é utilizada na 

reestruturação do ordenamento jurídico, o qual, embora mantenha o direito local e 

consuetudinário, fortalece o direito escrito e geral. Assim, as Cortes medievais 

podem ser conceituadas como 
 
 
Assembleias políticas integradas pelos monarcas, que as presidia e 
pelos dirigentes do reino. Em reuniões de cooperação, onde, por um 
lado, os representantes dos estamentos defendiam os privilégios dos 
grupos que representavam e, por outro, os monarcas buscavam 
apoio e legitimação para as suas ações, especialmente, a aprovação 
da cobrança de tributos novos ou extraordinários (MARTÍN, [1989], p. 
33). 

 
 

Tais Cortes configuravam-se como locais de diálogos entre os Reis e os 

procuradores das cidades58, mantiveram suas atribuições originárias, embora 

devidamente adaptadas aos novos tempos e às propostas dos Reis Católicos e com 

poder político minimizado. É exemplo da diminuição no poder político das Cortes e 

maior centralização desse mesmo poder nas mãos de Fernando e Isabel o fato de 

																																																								
58 “Los procuradores, que nos embiaremos llamar para las nuestras Cortes, ordenamos, que sean 
embiados tales quales las Ciudads, y Villas de nuestros Reynos entendieren que cumple à nuestro 
servicio, y al bien, y pro comun de las dichas Ciudades, y Villas, y que, libremente los puedan elegir 
en sus Concejos: tanto, que sean personas honradas (b), y no sean labradores, ni sexmeros, y sean 
dos Procuradores, y no mas de cada Ciudad, y Villa” (II, XI, I).  
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que sua convocação era exclusividade dos monarcas, sendo que estes agiram de tal 

modo que, caso quisessem, poderiam governar sem a cooperação das Cortes. No 

entanto, não é isso que se observa, pois os Reis governaram levando em 

consideração a importância de tal instituição. As Ordenanzas Reales, em seu Lei 

VIII, Título XI, Livro II determina que: “el Rey oya benignamente à los Procuradores 

de Cortes”, pois 
 
 
Porque los Procuradores de las Ciudades, y Villas que vienen à 
nuestro mandado, procuran nuestro servicio, y bien de nuestros 
Reynos, somos tenudos de oir benignamente, y recibir sus 
peticiones, así generales como especiales, y les responder à ellas, y 
los cumplir de justicia: lo qual somos prestos de hacer, según fue 
ordenado por los Reyes nuestros progenitores. 

 
 

Durante o período histórico de 1474 a 1504, foram realizadas, ao todo, 

seis Cortes. As de 1476, 1480, 1498, 1499, 1502 e 1504, sendo que todas tiveram, 

dentre tantos assuntos discutidos, a questão da sucessão fortemente presente em 

todas. Nieto Soria, em sua obra Ceremonias de la realeza, assim define as Cortes 

(1993, p. 59): 
 
 
Por ceremonias de cooperación es posible entender áquellas que 
están dirigidas a la captación de solidaridades políticas explicitas, 
implicando la realización de actos ritualizados y públicos, mediante 
los que se expresa el establecimiento de un compromiso de mutua 
cooperación, de forma que la realización misma de la ceremonia 
constituye una referencia legitimadora básica en orden a la 
consolidación del pacto político que se establece, aportando 
seguridades respecto al sentido de las futuras actitudes políticas de 
los intervinientes. 
[…] 
 
 

Para ele, ainda 
Parece fuera de toda duda que en las reuniones de Cortes, durante 
la época Trastámara, existió una clara voluntad de solemnidade, 
cuyo sentido último era proveer de mayor legitimidad a las decisiones 
que allí se tomaran, contribuyendo así a ampliar el posible valor 
vinculante que pudieran tener […] En efecto, las Cortes de Castilla, 
deben ser consideradas como una forma, más que de ceremonia 
política, de rito político, en cuanto que sus manifestaciones 
ceremoniales se encuentran muy sistematizadas […] Desde el punto 
de vista de la ideología política, la celebración de Cortes representa 
una plasmación de la imagen del rey-juez y de la denominada 
concepción corporativa. 
(NIETO SORIA, 1993, p. 72-73) 
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Toda esta ritualização, para Nieto Soria (1993), conferindo maior 

solenidade aos atos praticados, demonstra a vontade de conferir uma maior 

legitimidade às decisões que ali eram proferidas, caracterizando, assim, as Cortes 

como local de encontro entre rei e reino. Esse ritual, conferindo solenidade e 

legitimidade às decisões ali proferidas, vai ao encontro à imagem dos próprios Reis 

de serem considerados justos que pautam suas decisões em um ordenamento 

jurídico que tem como objetivo maior a aplicação da Justiça.  

 

3.4.2 O Conselho Real: Titulo III – “Del Consejo del Rey” 
porque en la Corte se trataban muchos pleitos e causas ante los del 
Consejo, los cuales eran tantos e de tantas calidades, que impedían 
a los del Consejo que no pudiesen entender en las cosas que 
ocurrían e avian de librar por expediente, 

la reina acordó que todos los pleitos que eran entre partes e pendian 
en su Corte ante os del su Consejo por demanda e respuesta, se 
remitiesen a su Chancillería, que estaba en Valladolid … 

e mandó que así los pleitos que fuesen de todo el reino por 
apelación, comolos otros que eran casos de corte, fuesen a se tratar 
e definir en la Chancillería; porque los del Consejo que en ella 
estaban quedasen libres para entender en las más cosas que 
ocurrían en su Corte.  

(PULGAR – CRC – II, 1485, CAP 181, 205/206) 
 
 

Como parte do projeto centralizador vislumbrado por Fernando e Isabel, 

tais monarcas realizaram a reestruturação do ordenamento jurídico, bem como de 

instituições antigas. Seguindo essa linha de raciocínio, os Reis Católicos 

reformularam também o Conselho Real, sendo que tal reformulação favoreceu a 

tecnificação deste órgão, levando à superação de sua função consultiva, tornando-o 

órgão de extrema importância para os monarcas, o governo e a administração do 

Reino. Tal afirmação se comprova com a leitura do Prólogo (a) do Título III do Livro 

II das Ordenanças Reais: 
 
 
a) El consejo del Rey, consejo Real y después consejo de Castilla, 

era un tribunal supremo establecido en la corte para atender à los 
negocios de gobierno y à la administración de justicia en el 
Reino, cuyo origen y sucesivas variaciones, senãlan con bastante 
claridad las leyes, cortes y diplomas antiguos. Sabido es que el 
gobierno de España fue puramente militar hasta el siglo XIII: los 
reyes, los grandes y titulos de Castilla, los jueces, gobernadores 
de las cuidades, las dignidades todas eran soldados, y las cartas 
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y privilegios reales se firmaban indistintamente por los grandes, 
costumbre que continuó aun después de la creación del nuevo 
Consejo, pues que las capitulaciones para la entrega del reino de 
Granada, fue el ultimo instrumento en que usaron de esta 
preeminencia. Aunque todos los prelados, ricos hombres y 
demas dignatarios, eran consejeros natos de los reyes, solian 
estos nombrar para su consejo privado, otras personas de su 
particular confianza, como consta por la cronica de D. Alonso XI, 
quien al principio de su reinado nombró para este objeto dos 
caballeros, un eclesiastico, su ayo y un judio, conservando un 
abad, que habia sido del consejo privado de su abuela D. Maria. 
Posteriormente, D. Enrique II pensó añadir à su consejo doce 
hombres buenos, dos de cada una de las provincias de Castilla, 
Leon, Galicia, Toledo, Extremadura y Andalucia, como habian 
existido ya en la tutoria de D. Fernando IV; pero el desgraciado 
éxito que tuvo la batalla de Najera, no le permitió acaso realizar 
por entónces este proyecto, y declaró sus consejeros a los 
oidores y alcaldes de corte. Hasta aquí el consejo del Rey careció 
de la organizaciond e un cuerpo permanente, y sus atribuiciones 
se reducian a ilustrar el animo del monarca en los negocios que 
creyesse poportuno someter a su dictamen. 

 
 

Interessante observar que os Reis Católicos, em seu projeto 

centralizador, com as reformas institucionais e promulgação de ordenamento jurídico 

forte, conseguiram neutralizar a nobreza, incluindo-se aí o próprio alto clero. Assim, 

para Salustiano de Dios (Fuentes para el estúdio del Consejo Real de Castilla, 1986, 

XVIII)59: 
 
 
Con la superación de los conflictos políticos entre la nobleza y la 
monarquía en la época de los Reyes Católicos (1747-1516), el 
Consejo, según se ha anunciado, deja de ser lugar de disputa de la 
nobleza y se transforma en un órgano eminentemente técnico al 
servicio de la Corona, bien que conservando su condición de 
instrumento de dominación, ahora más sutil, de la clase nobiliaria. La 
mayoritaria composición de letrados será desde entonces – con un 
claro, pero efímero precedente en 1459 – una buena garantía tanto 
de su carácter técnico como del control de la situación por parte de 
los reyes, lo que supuso su consolidación. Sin desdeñar el lugar 
preferente de que siempre gozaron los grandes señores y obispos en 
el despacho de sus asuntos en el Consejo, consagrado 
explícitamente por el ordenamiento de Toledo de 1480. Un nuevo 
dato, junto a otros mucho más relevantes, por supuesto, del carácter 
pronobiliario del naciente Estado.  

 
 

Deste modo, com as Ordenanzas Reales, o Conselho Real passa a ser 

órgão técnico, formado por oito ou nove letrados, três cavaleiros e um prelado, os 

																																																								
59 A partir de agora, nos utilizaremos da sigla FECRC. 
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quais estavam encarregados do despacho ordinário dos negócios públicos e que se 

reuniam diariamente nas salas do Palácio, acompanhando os monarcas em seus 

principais deslocamentos. De acordo com a Ley II, Titulo III, Libro II: 
 
 
Otrosí, porque las cosas anden por mejor regla, e orden, y los 
negocios se espidan, y determinen por la manera, y forma que mas 
cumple à nuestro servicio, y al bien de las partes. Ordenamos, y 
mandamos, que los del nuestro Consejo, que en el residen por 
nuestro mandado, vayan cada dia por la mañana à la Camara, y 
Casas que fuere deputada para el Consejo: desde mediado el mes 
de Octubre, fasta pascua de Resurreccion desde las ocho, fasta las 
doce del medio dia. E desde la pascua de Resurreccion fasta 
mediado el mes de Octubre: desde las siete fasta las diez, ó si mas 
tiempo vieren que deben estar, según los negocios que tuvieren: só 
pena que el que no viniere entre las nueve, y las diez, que pague 
medio florin: y el que no viniere à todo el Consejo, que pague un 
florin. Y porque algunas veces los que son del Consejo estan 
ocupados en algunas cosas necesarias, y no pueden venir à las 
horas susodichas: y los presentes haviendolos de esperar, no 
podrian despachar los negocios ordenamos, que los que à la dicha 
hora fueren venidos, al dicho Consejo, leyendo ende alomenos un 
Perlado, y dos Caballeros, y dos Letrados: ó en el caso que haya un 
Perlado, y un Cavallero, y dos Letrados, aunque mas no sean 
venidos: ó el Perlado, y tres Letrados: ó à lo menos quatro letrados 
de los sobredichos, que estos puedan librar, y despachar los 
negocios, y firmar las cartas, y provisiones: porque esperando el 
dicho numero, se empacharia, y passaria el tiempo, de que à las 
partes se siguiria daño, y dilacion en la expedición de sus fechos. 
Pero las provisiones que fueren acordadas por el dicho numero las 
puedan comenzar à librar tres de los deputados: tanto que no se 
espidan fasta ser librados por los dichos quatro. Y que la cartas que 
movieren de librar, las libren en el dicho nuestro Consejo, y no en 
otra parte. 
 
 

Ademais, em virtude da reorganização sofrida pelo órgão, os assuntos 

levados à sua análise passam por uma divisão criteriosa, refletindo-se inclusive na 

disposição espacial das salas palaciais reservadas à atuação do Conselho Real. É o 

que nos conta Pulgar  
 
 
En aquellas Cortes de Toledo, en el palacio donde el Rey e la Reyna 
posaban, todos los días avisa cinco Consejos, en cinco 
apartamientos que avia en el Palacio real: 
En el uno estava el Rey e la Reyna con algunos de su Consejo que 
ellos llamavan, para ver e entender en las enbaxadas de los reynos 
estraños que venian a ellos, e las cosas que se tratavan en la corte 
de Roma con el Santo Padre, e con el Rey de Francia e con los otros 
reyes, e para las otras cosas que heran necesarias de se proveer por 
expediente. 
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En otra parte estavan perlados e doctores, que entendian de oyr las 
peticiones que se davan, e dar cartas de justicia; e estos tenian tanto 
trabajo en ver demandas e respuestas e procesos e informaciones 
que venian de todas las partes del reyno ante ellos, que no podiendo 
sufrir el trabajo, por ser muchas las causas, e de diversas calidades, 
repartian entre si los para hazer relacion en aquel Consejo, e 
después todos juntos veian las relaciones de los procesos e davan 
secretamente sus votos e pronunciavan juntos las sentencias 
definitivas en las causas; aviéndolas primeiro platicado, oyendo las 
disputas de los letrados (PULGAR, 1943, p. 167).  

 
 

Com base no fragmento acima, pode-se afirmar que a reorganização do 

Conselho Real, durante o reinado dos Reis Católicos, fortaleceu seu poder, 

acarretando, ainda, um entendimento entre monarquia e nobreza, uma vez que, para 

que os privilégios nobiliárquicos fossem mantidos, era necessário poder real 

fortalecido.  

Desta forma, a reforma do Conselho, bem como outras tantas reformas 

levadas a cabo por Fernando e Isabel demonstram o fato de que, por meio de um 

ordenamento jurídico forte, de instituições que se encontram centralizadas nas mãos 

dos monarcas, que a aplicação deste Direito deságue na aplicação da Justiça. Tais 

Reis passam a ser vistos como justos e restauradores de uma ordem perdida, 

representam a superação do estado caótico que havia se instalado durante o 

reinado de Enrique IV.  

Essa hipótese pode ser confirmada a partir da leitura das fontes 

legislativas do período, uma vez que, de acordo com as alterações trazidas, a 

presença de letrados no Conselho Real mostra-se extremamente forte: o Estatuto do 

Conselho de 1480 determina que referido órgão não poderá funcionar sem a 

presença de, no mínimo, quatro membros, sendo que dois deveriam ser, 

necessariamente, letrados. Essa mesma norma vem repetida nas Ordenanzas 

Reales de Castilla, em seu Libro II, Título III, Ley II - “En que tiempos han de venir à 

Consejo los que fueron disputados para el Consejo, y quantos harán Consejo”. 

Assim, visando à tecnificação do Conselho, são nomeados para a sua 

composição, de acordo com o Prólogo do Título II, Livro II, das Ordenanças: García 

Lopez de Padilla, Garcí Fernández Manrique e Sancho de Castilla, antigos 

defensores da causa isabelina; os doutores Alonso de la Cavalleria, Aguilar, Garci 

Franco, Juan Diaz de Alcocer, Andrés de Villalon, Anton Rodirguez de Lillo e Nuno 
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Ramírez de Zamora, e os licenciados Pero Fernández de Vadillo, Alfonso Sánchez 

de Logronno.  

Com referidas reformas, representantes de outras classes não foram 

proibidos de compor o órgão. No entanto, sua atuação era reduzida aos assuntos de 

suas competências. Assim, as Ordenanças admitiam a presença de conselheiros 

honoríficos, tais como: “arzobispos o bispos e duques e condes o marqueses o 

maestres de órdenes, porque éstos son de nuestro Consejo por razón te título” 

(DIOS: FERC, 1986, p. 63). 

De acordo com o disposto no Ordenamento de Montalvo de 1480, as 

reuniões aconteciam todos os dias, exceto domingos e festas santas, pela manhã, 

no horário de nove às doze horas, de outubro até a Páscoa, e das sete as dez 

horas, da Páscoa até outubro, “o si más tiempo vieren que deben estar, según los 

negócios que tovieren”, estabelece a lei terceiras das Ordenanças, à qual 

acrescenta Montalvo (ORC, II, III, II): “só pena que el que no viniere entre las nueve 

y las diez, que pague medio florín, y el que no viniere a todo el Consejo, que pague 

un florín”. 

As reuniões tinham somente esses horários uma vez que os letrados 

deveriam se reunir para estudar os casos levados à sua análise. Observe-se, ainda, 

que as Ordenanzas Reales disciplinavam que os membros do Conselho também 

deveriam fazer, às sextas-feiras, visitas ao cárcere, dando conta das causas civis e 

penais pendentes (II, III, XIII – Que el viernes de cada semana vayan los del 

Consejo à ta carcel).60 

A intensa carga de trabalho do Conselho era resultado da própria 

reestruturação feita pelos monarcas, pois esta acarretou uma maior centralização 

nas mãos os Reis. No entanto, as suas funções não foram claramente definidas, 

tendo sido, portanto, feita por exclusão, o que causou um grande acumulo de 

trabalho. As próprias Ordenanzas Reales delimitam as funções de Conselho por 

exclusão: 
 
 

																																																								
60 “Otrosí ordenamos y mandamos, que el Viernes de cada semana dos Doctores, ó dos Letrados del 
nuestro Consejo vayan à las nuestras carceles à entender, y ver en los hechos de los presos, que en 
ellas están, y negocios que en ellas penden, así civiles, como criminales, juntamente con los nuestros 
Alcaldes: y sepan dar razon de todos ellos, y hagan lo que fuere justicia buenamente. Y después de 
lo susodicho ordenamos, que el Sabado de cada semana después de comer sea el dia, en que se ha 
de visitar el carcel” (ORC, II, III, XIII). 
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Porque los del nuestro Consejo sepan de nuestra voluntad, 
queremos declarar quáles son las cosas que nos queremos firmar de 
nuestros nombres sin que ellos pongan dentro en ellas sus nombres, 
e son estas que se siguen: oficios de nuestra casa, mercedes, 
lismonas de cada día, mercedes de juros de heredad e de por vida, 
tierras e tenencias, e perdones, legitimaciones, sacas, 
mantenimiento de embaxadores que ayan de ir fuera de nuestros 
reynos a otras partes, oficios de ciudades, villas e lugares de 
nuestros reynos, notarías nuevas, suplicaciones de perlados e otros 
beneficios e patronazgos, capellanías, sacristanías, corregidores, 
pesquisadores de ciudades e villas e lugares de nuestros reynos con 
suspensión de oficios (DIOS: FERC, 1986, p. 69). 
 
 

Ressalte-se que embora o Conselho fosse competente para uma vasta gama 

de assuntos, alguns eram de exclusividade dos Reis. No entanto, ainda que 

determinados assuntos eram de competência exclusiva dos Reis, deveriam ser 

analisados, previamente, pelo Conselho, que se manteve como órgão de Justiça61. 

De acordo com as Ordenanças de 1480, permite-se aos conselheiros decidirem 

sobre causas que, em princípio, poderiam ter sido encaminhadas a outros juízes. 

Assim: 
 
 
Mandamos que no se rescivan por los del nuestro Consejo las 
causas que ellos entendieren, según sus consciências, que por otros 
jueces pudieren ser despachadas; y si algunas causas ovieren de 
advocar al nuestro Consejo, que lo hagan con nuestra sabiduría 
(ORC, II, III, IV). 
 
 

Muito embora as competências do Conselho não tenham sido claramente 

definidas, o que se pode perceber é que esse órgão se caracterizou como um 

Tribunal Superior, sendo que suas decisões somente poderiam ser revistas pelo 

próprio Conselho, mediante pagamento de fiança. É o que nos informa Vidotte 

(2005, p. 254): 
 
 
A indeterminação de competência é clara, e continuaria até o final do 
reinado. O que parece seguro é que o Conselho mantém-se como 
tribunal superior de justiça, sendo superado apenas pelo poder 
decisório dos monarcas. Em um documento de 1492 os Reis davam 
amplos poderes aos integrantes do Conselho e os definiam como 

																																																								
61 De acordo com as Ordenanças, em seu Livro II, Titulo III, Lei IV: “Los del nuestro Consejo no 
tengan Consejo ordinariamente mas de una vez al dia: porque los Letrados, que residieren en él, 
hayan tiempo para estudiar, y ver por si mismos con mayor deliberación cerca de los negocios, en 
que han de determinar: salvo en los dias, que por estas leyes están señalados para entender cerca 
de los Alcaldes, y otros officiales de la Corte”. 
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ultima instancia de justiça, cabendo recurso de suas decisões 
apenas ao próprio Conselho, mediante pagamento de fiança.  
 
 

Os conselhos usufruíam de relevante poder decisório até no julgamento 

dos recursos, se houver. Contudo, dada a vasta gama de atribuições do Conselho, 

torna-se difícil expor, de forma sistematizada, suas competências. Salustiano de 

Dios corrobora essa afirmação:  
 
Una dificultad que siempre acompaña al tema de las atribuciones del 
Consejo viene dada por la indistinción conceptual existente en 
numerosas ocasiones entre negocios de gobierno y de justicia. 
Comparable en cierta manera con la alternatividad de vías 
procedimentales, por expediente o por proceso, utilizada en este 
organismo para la resolución de algunos supuestos. Fruto ambas de 
la especial naturaleza del Consejo en relación con el rey, en quien se 
confundián las facultades de gobierno y de justicia (DIOS: FERC, 
1986, XXI). 

 
 

Para que se possa delimitar, de um modo mais sistematizado, as 

competências do Conselho, Salustiano de Dios faz a seguinte separação:  

• O despacho por Câmara: aqui surge a confusão das matérias que eram de 

competência do Conselho Real e as que também estavam reservadas aos próprios 

monarcas.  
 
 
Así los expedientes de gracia, merced y patronato real acabaron 
siendo asumidos por el Consejo de la Cámara. Y no de otra forma 
sucedió con los negocios de hacienda, guerra y estado, 
encomendados a órganos específicos: contadores y Consejo de 
Hacienda, Consejo de Guerra y Consejo de Estado.  
[…]Por vía de cámara o de merced se libraban las concesiones de 
merced, perdones y legitimaciones, licencias de fundación y 
modificación de mayorazgos, licencias para sacar fuera del reino 
cosas vedadas, licencias para pedir limosnas, licencias para construir 
molinos, concesiones de mineros, dispensas de leyes, cartas de 
hidalguía y caballería, títulos nobiliarios, provisión de oficios y 
presentación de beneficios eclesiásticos, convocatorias de Cortes en 
nombre del rey, así como otros muchos negocios de naturaleza 
semejante. Pero a la Cámara no sólo llegaban peticiones para estos 
asuntos, los propios de su despacho, auténticas regalías de la 
Corona, sino cualquier tipo de memoriales dirigidos al rey y 
presentados en la Cámara, muy de ordinario quejas de agravios 
causados por otros organismos. Porque la Cámara se entendía como 
un despacho secreto reservado al rey (DIOS, 1986, XXI). 
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• A condução por via de justiça ou de processo: ampla atividade jurisdicional 

por meio de avocação de pleitos a outras instâncias, a apelação, os recursos de 

suplicação com a fiança de quinhentas doblas, a comissão, pesquisas, residências e 

conflitos e os casos especiais de traição e lesa majestade. 
 
 
En otro orden de competencias, atendiendo a las estrictamente 
judiciales, a las despachadas por vía de proceso, parece 
imprescindible señalar como punto de partida la gran evolución 
operada en el Consejo desde su primigenia ordenanza en 1385 a las 
de 1459 e 1480 […] 
La avocación de pleitos por parte del Consejo desde otras instancias 
judiciales fue uno de los instrumentos empleados por esta institución 
para ampliar su actividad jurisdiccional, y en cierto modo para 
equipararla a la del monarca, puesto que la avocación era 
considerada como la más típica manifestación de la jurisdicción 
suprema y soberana que correspondía al rey (DIOS, 1986, XXII). 
 
 

• O trâmite por expediente do governo: cuidava da elaboração de leis e 

normas de caráter geral; ditava disposições de governo; publicava as leis; declarava 

e interpretava normas duvidosas em nome do rei; tratava proteção dos direitos e 

reparação dos agravos; da proteção da justiça real frente a ordem plural de 

jurisdições; do controle dos oficiais públicos e órgãos colegiados; da intervenção de 

diversos aspectos do governo das cidades e vilas de realengo como concessão de 

licenças para repartir impostos e aprovação de ordenanças de conselhos e questões 

de política e ordem pública.  

 

Diante do exposto, percebe-se a grande concentração de trabalho para os 

membros do Conselho, assim como para os próprios Reis, uma vez que, pelo 

processo centralizador por eles intentado, participavam diretamente de todas as 

ações de referido órgão. Este é o motivo que explica, de forma expressa, a 

disposição contida nas ORC: 
 
 
Otrosí, ordenamos que cada semana sean deputados de los nuestro 
Consejo para nos notificar y hacer relación de las causas y cosas 
que nos hovieren de comunicar. Esto hagan ordinariamente dos días 
en la semana, lunes e jueves después de comer, desde las tres 
horas hasta las cinco, y que el día destos vengan todos a nos hacer 
la tal relación (II, III, XIII). 
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Além desta atuação direta nas atividades do Conselho, os Reis 

demonstravam seu poder centralizador também durante as audiências públicas, 

realizadas todas as sextas-feiras. Deste modo, a importância do Conselho Real, 

para a administração da Justiça e a aplicação do Direito por parte de Fernando e 

Isabel, coloca-se, assim, como órgão colegiado de consulta, governo e justiça, 

caracterizando-se, portanto, como peça-chave na administração do Reino. 

 

3.4.3 As Chancelarias e as Audiências Públicas: Título IV – “De la Audiência, y 
Chancelaria” 

Sepades que nos aviendo respeto e consideracions quanto los reyes 
sean tenidos y obligados para administrar justicia a sus subditos e 
naturales y como principalmente aquel sea su oficio proprio e por 
esto tengan como tienen las vezes y poder de Dios en la tierra, e 
avido aqueste acatamiento luego que por la gracia de Dios reynamos 
e acabtamos el regimiento e gobernación destos nuestros reynos, 
deseamos e procuramos con toda solicitud e cuydado proveer e 
reformar la dicha nuestra Abdiencia e Corte e Chancilleria como la 
cosa mas principal e mas ecelente de la administración e esecucion 
de la justicia que aya en nuestros reynos, e porque son informados 
que en los tiempos que aquella florecio e fue bien regida e servida 
estos dichos nuestros regnos estuvieron en muy paz e concordia, e 
nos codiciando quando podemos que en nuestros tiempos se esforcé 
e resplandesca mucho la justicia, e cada uno de nuestros subditos 
aya con tranquilidad de nuestros regnos e por otras justas cabsas 
que a ello nos mueven de que somos ciertos e complidamente 
certificados. 

Por la presente de nuestra cierta ciencia e proprio motu confirmamos 
e aprovamos todas las leyes e fueros e ordenamientos, cartas e 
prematicas, exenciones dadas e concedidas por los reyes de gloriosa 
memoria, nuestros progenitores, a la dicha Abdiencia e Corte e 
Chancilleria e a favor della … 

(Apud VILLAPALOS SALAS: 1997, pág. 137) 
 
 
 

Assim como os Reis Católicos reestruturaram o Conselho Real, também 

procederam à reestruturação das Audiências e Chancelaria, seguindo, assim como 

ocorreu com aquele órgão, a tecnificação desses outros dois, de acordo com os 

artigos das Ordenanças Reais - II, IV, I62: “Que en la Audiência residan un 

																																																								
62 “La Audiência, y Chancelleria (b) fue ordenada, antiguamente por los Reyes de gloriosa memoria 
nuestros progenitores, para que las contiendas, y pleitos, que haí acaeciesen entre nuestros subditos, 
y naturales fuesen prestamente librados, y determinados por justicia, y por derecho. Y por esto el Rey 
Don Enrique el II, en las Cortes que hizo en la Ciudad de Toro, y el Rey Don Juan I, en las Cortes que 
hizo en Segovia, y en Birbiesca, y el señor Rey Don Juan nuestro padre, que sancta gloria haya, en 
las Cortes que hizo en Valladolid, año del Señor de mil y cuatrocientos e cuarenta y dos años, 
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Presidente, y quatro Oidores, y três Alcaldes, y otros officiales”; II, IV, XXX63: “Que 

en la Chancelleria residan dos Alcaldes de los higos dalgo” e II, IV, XXXI64: “Que en 

la Chancelleria haya un alcalde de las alzadas”. 

Enquanto as competências do Conselho Real não eram claramente 

definidas, utilizando-se, para tanto, de um critério de exclusão, tal fato não se 

verificou com a Audiência Real e Chancelaria, pois, para as ambas, as 

competências foram estabelecidas, desde logo, caracterizando-se como órgãos de 

administração e de aplicação da Justiça, sendo que Fernando e Isabel entenderam 

que a Audiência e a Chancelaria eram “la cosa más principal e más excelente de la 

administración y execución de la justicia” (VILLAPALOS SALAS, 1997, p. 137).  

O Conselho, tido como instância superior, durante o reinado dos Reis 

Católicos, cuidava de diversos temas, dentre eles assuntos de governo, ao passo 

que a Chancelaria e as audiências ficaram encarregadas da efetiva distribuição da 

Justiça, sendo que todas as leis, Fueros e ordenamentos de reis anteriores foram 

confirmados por Fernando e Isabel já nos primeiros meses de reinado. De acordo 

com Pulgar: 
 
 
Porque en la Corte se trataban muchos pleitos e causas ante los del 
Consejo, los cuales eran tantos e de tantas calidades, que impedían 
a los del Consejo que n pudiesen entender en las cosas que ocurrían 
e avian de librar por expediente, la reina acordó que todos los pleitos 
que eran entre partes e pendian en su Corte ante los del su Consejo 
por demanda e respuesta, se remitiesen a su Chancillería, que 
estaba en Valladolid … e mandó que así los pleitos que fuesen de 
todo el reino por apelación, como los otros que eran casos de corte, 

																																																																																																																																																																													
hicieron ciertas leyes, y ordenanzas acerca de ello. Y  nos conformandonos con ellas. Y por que por 
mudanza de los tiempos algunas de las dichas leyes se deven corregir, y enmendar, y añadir, é 
amenguar, limitar, y declarar, porque à las cosas que acaecen, se den nuevos remedios: Porende 
ordenamos, y mandamos, que en la nuestra Corte, y Chancelleria residan continuamente un Perlado, 
Presidente, y quatro Oidores, y tres Alcaldes de la carcel, y dos Procuradores Fiscales, y los 
Abogados de los pobres; para costa, y mantenimientos de los quales disputamos, y señalamos cierta 
suma de maravedis en cada un año. Y para cuenta dellos señalamos quinientos mil maravedis en las 
nuestras alcabalas de la noble villa de Valladolid, y su infantazgo. Y desto mandamos dar nuestra 
carta de privilegio, firmada de nuestros nombres, y sellada con nuestro sello. Porende nos 
confirmamos, y aprovamos la dicha carta de privilegio, y ordenanza; y mandamos que sea guardada, 
y cumplida de aquí adelante en todo, y por todo, según en ella se contiene” (ORC, II, IV, I). 
63 “Mandamos, que en la nuestra Corte, y Chancelleria (a) haya dos Alcaldes de los hijos dalgo, los 
quales no puedan poner otro en su lugar, en quanto estuvieren en nuestra Corte. Pero que si no 
residieren en la dicha Corte, que pueda poner cada uno por si un Alcalde tal, que sea hijo dalgo, y 
sea hábil para ello, y Sean puestos por nuestro mandado” (ORC, II, IV, XXX). 
64 “Tenemos por bien, que en la nuestra Corte, haya un Alcalde de las alzadas, que sirva por si mismo 
el officio, y que no haya juez à parte de las supplicaciones; salvo, que quando alguno supplicare, que 
pida juez à nos; é que el Juez que nos dieremos, vea el pleito, haviendo su acuerdo con Letrados, y 
Abogados de la nuestra Corte. E que por consejo de todos, ó de la mayor parte dellos dé, y pronuncie 
sentencia” (ORC, II, IV, XXXI). 
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fuesen a se tratar e definir en la Chancillería; porque los del Consejo 
que en ella estaban quedasen libres para entender en las más cosas 
que ocurrían en su Corte (PULGAR, 1943, p. 205-206). 
 
 

Nas Cortes de Madrigal de 1476, as reformas pretendidas para a 

Audiência e Chancelaria começaram a se desenhar. Essas Cortes são de extrema 

importância para o reinado dos Reis Católicos, já que por elas  iniciou-se a proposta 

institucionalizadora destes monarcas, tendo como objetivos: 
 
 
Hacer más operativa la maquinaria institucional, aumentar los 
resortes puestos a disposición del poder real y fijar con mayor 
precisión el ámbito de 
relaciones entre el poderío real absoluto que aquellos pertenecía y 
los diversos sectores dotados de privilegios (SUARÉZ FERNANDÉZ, 
1986, p. 154). 

 
 

Para a efetivação de tais reformas e conseqüente tecnificação de tais 

órgãos, eminentes letrados e doutores em Direito foram nomeados para sua 

composição, dentre eles Martín Ávila Maldonado, Francisco Diaz de Olmedilla, 

Gonzalo Gómez de Villasandino, Juan de la Villa, Andrés de Villalón e Lorenzo 

Galíndez de Carvajal, todos catedráticos da Universidade de Salamanca; Gonzalo 

Fernandes Fernández de Roenes, García Gomes de Castro, Pedro Sanches de 

Frias, Diego de Palácios Valdés e Diego Pérez de Villamuriel, estes catedráticos da 

Universidade de Valladolid; e García Lopes de Chinchilla, corregedor e redator das 

Ordenanzas del Señorio de Vizcaya. Além destes renomados juristas, foram 

nomeados nobres que durante a Guerra de Sucessão sempre apoiaram Isabel, 

como Diego Hurtado de Mendoza, arcebispo de Sevilla e Alfonso de Fonseca, 

arcebispo de Santiago, ambos nomeados Presidente da Chancelaria e Audiência em 

1475 e 1486, respectivamente (VARONA GARCÍA, 1981, p. 295). 

Com o programa de reestruturação, o número de oficiais nesses órgãos 

se tornou cada vez maior, tendo sido instituído, pela primeira vez, a figura do Juiz 

Mayor de Vizcaya, ocupado por Palácio Rubios. A partir desse momento, os 

componentes da Chancelaria dividiam-se em duas salas, devendo o Presidente 

estar sempre presente, alternando os dias65. Posteriormente, em 1489, outra 

																																																								
65 De acordo com o Libro de las Bulas y pragmáticas de los Reyes Católicos (I, p. 61-63): “e que la 
casa de la nuestra audiencia que para ello tenemos diputada donde estos han de oyr e librar aya dos 
salas para que estos oyan e libren que esta guisa que los quatro dellos esten y oyan e libren en la 
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alteração foi feita, duplicando-se o número de ouvidores, ocorrendo novo rearranjo 

espacial. A partir de então, Audiência passou a contar com um presidente, uma sala 

para assuntos criminais com três alcaides, quatro salas para os casos civis com 16 

ouvidores, uma sala de fidalgos com dois alcaides, para litígios relacionados à 

nobreza, uma sala de Vizcaya, com o Juiz Maior que atendia os litígios específicos 

deste senhorio66. 

Ainda no que se refere à questão da administração da Justiça, é digno de 

nota a criação de uma nova Chancelaria, a da Ciudad Real, e de uma nova 

Audiência, a de Galiza, tendo sido àquela criada pelas Ordenanças de Segóvia 

(1494) e esta pela Ordenança de Madri (1494). 

A Chancelaria Real é criada em virtude das novas necessidades decorrentes 

da extensão dos domínios régios. Era composta por Presidente, quatro ouvidores, 

dois alcaides, um procurador fiscal (representante dos monarcas), advogados dos 

pobres, notário maior de Andaluzia e demais oficiais. Sua jurisdição abrangia a 

Andaluzia, o reino de Granada, as Ilhas Canárias e o reino de Murcia. De acordo 

com o Libro de las bulas e pragmáticas (1973, I, p. 61-63): 
 
 
[…] parescionos que si todas las ciudades e villas e lugares de 
nuestros reynos y los vecinos y moradores dellas que oviesen de 
pedir e reseguir su justicia en grado de apelación o suplicacion o por 
casos de corte oviesen de venir a la villa de Valladolid donde mas 
continuamente suele estar la nuestra Corte y Chancilleria, que l 
amuchedumbre de los negocios que alla ocurrirían impediria el 
despacho dellos e que biven en el reyno de Granada y en el de 

																																																																																																																																																																													
una sala: e los otros quatro oyan e libren en la otra sala: e que el presidente este un día o ciertos dias 
en la una sala: e otro o otros en las otra sala con los dichos oyodores: e que en cada una destas 
salas los oyodores que en ella estuvieren oyan e libren e determinen de todo en todo assi de premire 
ynstancia como en grado de apelación o suplicacion todos los pleitos e causas que en la sala de sua 
audiencia se tractaren tanto que en las revistas sea presente el apelado […]” 
66 De acordo com o Libro de las Bulas y pragmáticas (I, p. 61-63): “ […] e otrosi porque los dichos 
nuestro presidente e oydores e alcaldes e juez de Vizcaya e el nuestro procurador fiscal e los dos 
abogados e un procurador de los pobres que en la dicha nuestra audiencia e corte e chancilleria han 
de residir tengan salarios e mantenimientos competentes e no ayan causa de pedir ni recebir dadivas 
ni presentes ni dese absentar a otras partes, es nuestra merced que de aquí adelante daca uno de 
los que por nos fueren nombrados o puestos para usar e ejercer los dichos officios, ayan e tengan de 
nos en cada un año los salarios e mantenimientos que se siguen.  
El perlado que estuviere por nuestro presidente que aya e tenga sytuados por privilegio doscientos 
mil maravedis en casa un año. 
Item que aya cada de los dichos oydores, ciento veynte mill mrs. 
Item que aya cada uno de los tres alcaldes de quitación, cincuenta mill maravedis e de ayuda de 
costa cada uno veynte mill maravedis en cada uno año. 
Item que aya cada el nuestro juez de Vizcaya otros cincuenta mill maravedis de quitación de ayuda 
de costa otros veynte mill mrs. en cada un año. 
Item que aya el nuestro procurador fiscal: cient mill maravedis. 
Item que ayan los dos abogados de los pobres cada uno dellos: diez mill maravedís”.  



111	
	

Andaluzia y en las Islas Canaria y en e reyno de Murcia y en otras 
partes que estan retiradas de la dicha villa de Valladolid, por ende 
para mejor remediar estos incovenientes e cumplir con los que estas 
tierras biven, es nuestra merced e voluntad que desde aquí adelante 
para siempre jamas aya y este de coninuo otra nuestra Corte y 
Chancilleria en la ciudad Real o en su comarca, donde nos 
mandaremos en que en nuestro lugar o en nuestro nombre se oigan 
las leyes de nuestros reynos y las ordenanzas por nos dada para la 
nuestra Corte e Chancilleria, se puden e deven oir y librar y 
determinar por las personas que para ello por nos fueren diputadas. 

 
 

A criação da Audiência da Galiza, por sua vez, tem como finalidade superar 

os obstáculos trazidos pelos regionalismos, ampliando, assim, o poder real. A 

criação da Audiência nessa região é de relevante importância para a centralização 

do poder régio uma vez que referida área sempre se mostrou isolada e 

insubordinada, demandando de mais tempo para sua submissão aos monarcas. De 

acordo com Alfonso de Santa Cruz (1951) e com Vidotte (2005), a criação de uma 

nova Audiência, em Galiza, demonstra a dimensão do projeto intentado e levado a 

cabo por Fernando e Isabel. Vejamos os destaques desses autores: 
 
 
Y asi mesmo Sus Alteças determinaron de enviar al reino de Galicia 
un governador y tres alcaldes mayores, para que tubiesen aquel 
reino en mucha paz e justicia y pudiesen conocer en grado de 
apelación de todas las causas civiles y criminales que viniesen, con 
que se pudiese apelar de ella en diez mil maravedis arriba, para la 
chacillería de Valladolid. Y que de las sentencias que diesen de 
muerte o mutilación de miembros o destierro perpetuo, de dies años, 
y dende arriba, que en tales casos pudiese aver apelación para ante 
los alcaldes de su corte y cancillería (SANTA CRUZ, 1951, p. 351). 

 
 
[...] tendo em vista que a Galiza era a região pretensões de 
autonomia até aquele momento, estabelecer-se lá um órgão de 
justiça, composto pelos monarcas e cujo principal significado foi 
encaminhar as apelações de causas civis e criminais à Audiência de 
Valhadolid e aos próprios monarcas, é um forte indicativo do desejo 
de construção de uma unidade baseada, sobretudo na reforma da 
justiça (VIDOTTE, 2005, p. 263). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa situou-se, cronologicamente, entre os anos de 1474 

a 1504 e, geograficamente, no reino ibérico de Castela. Teve como principal objeto o 

ordenamento jurídico vigente à época dos Reis Católicos e a forma como estes 

monarcas aplicavam e distribuíam a Justiça a fim de que se desse a centralização 

do poder político e da função legislativa e julgadora em suas mãos. Nesse período 

histórico - final da Idade Média e início da Idade Moderna - apresenta-se como 

sendo o momento de consolidação das monarquias europeias e, consequente, 

surgimento do Estado moderno. Nesse contexto histórico também ocorre a 

centralização da função legislativa nas mãos do monarca que agora, além de agir 

como julgador, também age como legislador.  

A Espanha, com suas peculiaridades, também caminhou para a 

centralização política durante esse período, sobretudo, após a união de Isabel de 

Castela e Fernando de Aragão, os quais puderam transmitir a um único herdeiro os 

reinos de Castela e Leão, Aragão, Navarra e Granada, portanto os reinos ibéricos 

exceto Portugal. Dada a importância de tais reis para a consolidação da monarquia 

espanhola, tais monarcas foram, por séculos, vistos como os forjadores do Estado 

espanhol moderno. No entanto, a partir das fontes do período, bem como da leitura 

de autores medievais e contemporâneos, pudemos perceber que Isabel e Fernando, 

ao reestruturarem os institutos existentes e reformular o ordenamento jurídico 

vigente para que houvesse a aplicação e distribuição da Justiça, tornaram possível 

essa centralização política. Entendemos que foi sobretudo com a reformulação do 

ordenamento jurídico, a partir de agora de caráter geral e promulgado pelos 

monarcas – muito diferente do antigo direito consuetudinário e local – e com a 

aplicação e distribuição da Justiça – que se incrementa com a reestruturação das 

instituições existentes - que se caminha para a consolidação da monarquia 

espanhola e centralização política. 

O ordenamento passa a ter caráter geral, tendo suas leis promulgadas 

pelos monarcas – muito diferente do antigo direito consuetudinário e local – e com a 

aplicação e distribuição da Justiça.O reinado dos Reis Católicos se configurou como 

etapa decisiva para o processo de consolidação e de centralização do poder 

reinante. 
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No entanto, antes de analisar seu projeto de governo, foi necessário 

observar o contexto de ascensão de Isabel ao trono castelhano, seu matrimônio com 

Fernando e suas implicações, bem como as lutas que se deram com a nobreza para 

que o poder real se afirmasse. Posteriormente, foram discutidos os fundamentos da 

monarquia castelhana e as bases do projeto espanhol, que se fundamentam nos 

conceitos de Direito e de Justiça, o que culminou para a análise de tais conceitos, 

desde Aristóteles até os teóricos de Isabel e Fernando.  

Foi trazida à baila textual a obra aristotélica Ética a Nicômaco, 

especificamente seu Livro V, onde se constrói o conceito de Justiça, resgatado por 

São Tomás de Aquino que aborda tal conceituação dizendo que o justo é dar a cada 

um o que lhe é devido, pois as ações do homem devem conduzi-lo ao bem-comum.  

Para tanto, o homem pode fazer a escolha de ser ou não virtuoso, para 

praticar atos justos ou injustos. Aquino, resgatando a tradição aristotélica em plena 

Idade Média, em sua obra Suma Teológica conceitua o que seja Justiça e Direito, ao 

trabalhar a questão da lei positiva. A ideia do que seja justa e legítima deve 

encontrar seu fundamento de validade nas leis naturais, as quais, por sua vez, 

fundamentam-se na lei divina. Ademais, o monarca deve ser justo em suas ações e 

conduzir seus súditos ao bem comum, ou seja, ao reino dos céus, estimulando que 

todos tenham boas ações, mas aos que praticarem injustiças, haveria punição, já 

que esses são os que ofendem a Deus. 

Pelo aporte teórico contribuiu para a compreensão de diferentes pontos 

de vista sobre o Direito e a Justiça durante o reinado dos Reis Católicos. A aplicação 

dos ensinamentos aristotélico-tomistas nas obras dos teóricos de Isabel e Fernando 

foi relevante, a partir de autores como Rodrigo de Arévalo, Diego de Valera, entre 

outros, para tecer considerações sobre a produção do Direito, a aplicação e a 

distribuição da Justiça, que se encontravam atreladas aos preceitos religiosos.  

Para sua validade e obrigatoriedade, as leis deveriam ter sido 

promulgadas pelo governante que o fazia com base na razão, mas sob inspiração 

divina. A partir dessa análise, o estudo das Ordenanzas Reales de Castilla passa ser 

a base crucial para a pesquisa, em específico seu Livro II, o qual trata de como os 

reis podem julgar e disciplinar a composição e o funcionamento dos órgãos 

responsáveis pela aplicação e distribuição da Justiça. As Ordenanzas Reales de 

Castilla foram elaboradas pelo jurista Alonso Diaz de Montalvo, após convocatória 
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feita nas Cortes de Toledo de 1480 que foram de extrema importância para o 

desenvolvimento da presente tese, uma vez que nelas se reforça o poder real.  

Pelo estudo das fontes, foi possível verificar o modo de produção e 

aplicação do Direito e da Justiça, a organização e funcionamento do Conselho Real, 

Audiência e Chancelaria, bem como a atuação do Rei enquanto juiz. Já para se 

verificar a atuação do monarca enquanto legislador a fonte analisada foi o Especulo. 

Também se verificou que, ao mesmo tempo em que os reis especializavam cada vez 

mais as instituições vigentes, mantiveram participação efetiva em suas atividades. A 

organização espacial de cada órgão e o modo como seus membros deveriam atuar 

eram bem arquitetados politicamente para a sua efetivação.  

Após a análise das fontes (textos legislativos e crônicas do período), bem 

como de estudos realizados ao longo dos séculos sobre o reinado de Isabel e 

Fernando, conclui-se que o conceito de Justiça, polissêmico e dinâmico, à época 

dos Reis Católicos, fundamentava-se na concepção aristotélico-tomista, assim como 

o conceito de Direito. Deste modo, os monarcas, ao legislarem ou julgarem, 

deveriam ser justos, tendo como objetivo principal a condução de seus súditos ao 

bem-comum. Essa questão ficou mais aguçada na leitura das crônicas de Pulgar 

(Crônicas dos Reis Católicos), nas quais são relatadas passagens em que os Reis 

administram e aplicam a Justiça. Muitas vezes, para serem ainda mais justos, 

julgavam em sentido contrário ao que se encontrava posto nas leis vigentes. 

Assim, os monarcas estavam preocupados em serem justos, em não 

ferirem os preceitos divinos, em aplicarem e distribuírem a Justiça de forma 

exemplar. Para fins de consolidação da monarquia e centralização política, houve a 

reforma das instituições e a reformulação do próprio corpo jurídico. Deste modo, por 

meio da aplicação e distribuição da Justiça e da reestruturação das instituições, 

Isabel e Fernando atingiram seu objetivo, qual seja, o fortalecimento da monarquia e 

a centralização política.  
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