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Ordenações afonsinas. 

 Origem. 

El-rei d. João I (reinou de 1385 a 1433) determinou a reforma e a compilação do direito 

existentes em Portugal, ao seu tempo, atendendo a pedido da fidalguia, que se queixava de 

que o volume e a dispersão das leis ocasionava dúvidas e dificuldades nos julgamentos. 

  Ele incumbiu da tarefa o dr. João Mendes que, por morte, foi substituído pelo 

dr. Rui Fernandes, professor de direito e desembargador, autor principal das ordenações 

afonsinas que, em 1446 concluiu a compilação do direito, revista por comissão de 4 pessoas 

(Rui Fernandes, Lopo Vasques, Luis Martins, Fernão Rodrigues) que a alterou,em parte, após 

o que a versão final foi aprovada por el-rei d. Afonso V (que reinou de 1438 a 1481). Foram 

impressas em 1792 e reimpressas em 1984, pela Fundação Calouste-Goulbenkian (de Lisboa). 

Diversos dos seus  manuscritos foram recolhidos à Torre do Tombo, no séc. XVII. 

Constituem o primeiro precursor dos códigos modernos da Europa. Após as ordenações 

afonsinas, manoelinas  (1515 e 1521)  e filipinas  (1603), o precursor seguinte foram as da 

Dinamarca, de 1683, ou seja, Portugal antecipou-se à restante Europa em cerca de 240 anos. 

 

 Proêmio. 

 O proêmio das ordenações historia-lhe a formação, justifica-a e insere a aprovação do rei. 

Ao longo dele encontra-se a influência do direito romano imperial sobre o seu autor que, no 

início dele, parafraseia a constituição “Imperatoriam majestatem”, que abre as Instituições do 

Corpo de Direito Civil.  

 Segundo o proêmio, as duas principais bases do Estado são “Armas e Leis”, ou seja, a 

força e a justiça. Onde impera a segunda, prescinde-se das primeiras; as armas devem ser 

empregadas em favor da justiça. 

 A seguir, exalta-se a justiça, como principal escopo e limitação do poder real, que deve 

ser exercido sabiamente. Louva-se o rei justo; as leis devem ser gerais e obrigatórias para 

todos, inclusivamente para o próprio rei (ao contrário do preceito do “C.I.C.”: “imperator 

legibus solutus”, o imperador acha-se desligado da obrigação de obedecer às leis). 

 Por fim, el-rei promulga as ordenações, nas quais realizou-se tarefa de exclusão das 

leis inúteis, de adição de novas, de emenda de velhas, de interpretação. 

 

 Sistema das ordenações. 

 Elas compilaram, atualizada e ordenadamente, as diferentes fontes de direito então vigentes: 

leis, respostas a capítulos apresentados pelos povos nas cortes, concordatas, costumes, regras 

das 7 Partidas, dos direitos romano e canônico. 

 Nos livros 2, 3 e 4  usou-se o método do comentário, em que se transcreveu, na íntegra, a 

fonte de direito, a que se pospunha escólio, pelo qual a regra era confirmada, modificada ou 

revogada. 

 No livro primeiro usou-se a técnica legislativa ou decretória, em que se enuncia a 

norma, sem comentário, porque se tratasse de matéria nova ou porque o seu autor foi João 

Mendes, ao passo que o autor dos demais livros foi Rui Fernandes. 
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 Teor das ordenações. 

  Eram divididas em 5 livros, à exemplo das Decretais de Gregório IX. Os livros eram 

divididos em títulos; estes, em parágrafos. Havia 556 títulos. 

  O primeiro livro  ocupava-se dos cargos públicos (por exemplo: chanceler, 

condestável, ouvidor, corregedor), do governo, da fazenda, do exército e da justiça. 

 O segundo ocupava-se das igrejas, dos mosteiros, dos clérigos e das relações entre a 

coroa e a igreja (o Estado era confessional cristão e não laico); das concordatas, dos direitos 

reais (os quintos régios, em que a coroa embolsava 20% da riqueza do solo, como ouro, prata, 

diamantes,e abandonava os restantes 80%  para o seu achador; mito do ouro do Brasil), a 

cobrança tributária, o regime jurídico dos fidalgos, dos mouros e dos judeus. 

 O terceiro ocupava-se do processo civil e das execuções (cobranças de dívidas). 

 O quarto ocupava-se do direito civil (contratos, regime de bens no casamento, usura, 

compra e venda, sucessões, sesmarias. A lei de sesmarias, de cerca de 1375, previa a 

distribuição, pelos concelhos, de sesmos, ou seja, lotes de terra, a quem lhos requeresse,para 

neles agricultar, sob pena de perdimento, se os deixasse ociosos). 

 O quinto ocupava-se dos direitos penal e processual penal. 

 

 O ouro do Brasil. 

  Do ouro, prata e diamantes prospectado em solo brasileiro, a totalidade pertencia à coroa, ao 

Estado, que abandonava 80% ao pesquisador e cobrava-lhe 20%, os quintos reais. 

 Os pesquisadores sonegaram 2/3, ou seja, 14%;  entregaram, de fato, 7%. Portugal recebeu 7% do ouro 

do Brasil, de que metade apenas ingressou em Portugal; a outra metade foi embolsada pela Inglaterra. 

 Portugal embolsou, de fato, 3,5% do ouro do Brasil, que não lhe pertencia, e sim a Portugal, pois o 

Brasil era território português, ultramarino, era Portugal, e não país independente. 

 Atendendo a reivindicações populares, em 1730, o rei baixou, temporariamente, os 20%, para 12%. 

 Para mais da cobrança dos quintos, havia impostos. Para ater-me a Minas Gerais, de 1700 a 1800, 

nenhum imposto foi cobrado sem prévia discussão e aceitação das câmaras. 

 No mesmo período, na França, o Estado embolsava 50% da renda do burguês, do operário e do 

camponês; apesar do volume do embolso, a coroa portuguesa aplicava no Brasil mais do que a coroa francesa 

aplicava no seu próprio território. 

 Fontes.  

 Textos originais.  Nos 5 livros, muitas leis foram redigidas adrede, para suprir lacunas do 

direito então vigente e atualizá-lo. 

Leis anteriores.  Reproduziram-se conteúdos dos direitos romano, canônico e comum, 

conforme o pensamento dos sabedores (termo vernacular para glosadores e comentadores). 

  Reproduziram-se leis portuguesas anteriores, na íntegra ou por sua substância (resumo). As 

leis eram discursivas e não lacônicas, ou seja, o texto falava muito, com explicações, 

ponderações, considerações, ao invés das leis atuais, sob forma de sentenças breves, nos seus 

artigos. 

 Capítulos das cortes. Cortes eram as assembléias dos representantes dos concelhos –

concelhos eram as autoridades dos municípios-  ou seja, os seus procuradores; dos membros 

da família real; dos ricos-homens, ou seja, vassalos diretos d´el-rei; do alto clero – bispos e 

abades. 
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  Os seus capítulos eram as decisões que se tomava nas cortes. 

 Outros. Havia decisões dos reis , resultantes de requerimentos das cortes, para a solução de 

problemas, de 1331 a 1439. 

 Havia concordatas, bulas do papa, costumes convertidos em leis, textos das Sete Partidas 

(notável síntese de direito romano, ultimada em 1263, em Castela e logo acolhida em 

Portugal). 

 

Ordenações manoelinas. 

 

 Em 1505,  el-rei D. Manoel, o Venturoso, incumbiu a Rui Boto de revisar e atualizar 

as ordenações afonsinas, sob o auxílio de Rui da Grã e de João Cotrim. 

Em 1514 realizou-se a edição completa da obra já pronta, impressa pela prensa inventada 

por Gutemberg, o que lhe facilitou sobremodo a divulgação. 

 No seu prólogo, el-rei apontava a confusão existente ente as ordenações afonsinas e a 

legislação extravagante, o que ocasionava dúvidas nos julgamentos e prejuízos para as partes, 

motivos porque el-rei determinou a composição de nova compilação, em que se removesse o 

supérfluo, se corrigissem defeitos, resolvessem antinomias, se elucidassem as obscuridades e 

se acrescentassem novidades, para facilitar o entendimento dos juristas e dos leigos. 

Predominou a preocupação com a boa técnica, a inspiração de fazer obra de qualidade. 

Ainda em vida de d. Manoel houve nova edição, em 1521, aumentada, que revogou a 

anterior. 

 

 Estrutura. 

   Manteve-se a estrutura de cinco livros, já empregada nas afonsinas, com a diferença de 

que desapareceram a legislação relativa aos judeus (expulsos em 1496, por efeito do tratado 

matrimonial dos infantes de Portugal e de Castela) e a regulação fazendária, reunida à parte, 

nas Ordenações da Fazenda, precursora dos códigos tributários. 

 Técnica. 

 Usou-se o estilo decretório, em que se apresenta a regra como se nova, sem ser apresentada 

como compilação de regras existentes. Não se identifica o rei promulgador da regra (enquanto 

nas manoelinas, identifica-se). 

   

Compilação de Duarte Nunes de Leão. 

 

 Durante a vigência das ordenações manoelinas, a legislação superveniente criou direito 

novo, revogou parte delas; a Casa da Suplicação (tribunal de recursos, em Lisboa) interpretara 

o direito vigente. Houve, pois, inovações, revogações e interpretações. 

 A legislação nova achava-se dispersa; incumbiu-se um jurista, Duarte Nunes do Leão, 

de reuni-la e elencá-la. Seu trabalho foi aprovado por alvará de 1569, por el-rei d. Sebastião, 

pelo que se chamou de Código Sebastiânico. 

 Ele não reproduziu as leis “verbo a verbo” (literalmente), porém limitou-se a sumulá-

las (apresentou o “relatório da substância” delas); embora fruto da atividade de um privado, o 

alvará que o aprovou conferiu-lhe natureza oficial e de fonte de direito. 

 

Ordenações filipinas. 

 

 Histórico. 
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 Após a produção da compilação de Duarte de Leão, a atividade legislativa prosseguiu, 

o que exigiu novas ordenações. 

 Em data anterior a 1589, Felipe I de Portugal (Felipe II de Espanha) determinou a 

feitura de outra compilação, em que trabalhou o próprio Duarte, mais os desembargadores 

Jorge de Cabedo e Afonso Tenreiro. 

Em 1595 achava-se concluída e Felipe I aprovou-a; em 1603 Felipe II de Portugal (Felipe III 

de Espanha) promulgou-as e entraram em vigor. 

 Ao tempo (1603) as coroas de Portugal e de Espanha achavam-se reunidas nos 

mesmos reis (Felipes I, II e III de Portugal ou Felipes II, III e IV de Espanha). As novas 

ordenações respeitaram a identidade jurídica de Portugal e não incluiu direito espanhol nem o 

adaptou a este. 

 Em 1640, repôs-se a coroa portuguesa em família portuguesa (Bragança), na pessoa do 

duque de Bragança, entronizado como d.João IV que, em 1643, confirmou a vigência das 

ordenações filipinas e a restante legislação promulgada pelos Felipes. 

 As ordenações filipinas vigoraram em Portugal, até 1867, na sua parte civil, quando 

foram, lá, substituidas pelo Código Civil; vigoraram no Brasil, até 31 de dezembro de 1916,  

na sua parte civil,quando foram, cá, substituidas pelo Código Civil. Outras partes (de direito 

processual, direito penal, organização judiciária) achavam-se, já, revogadas e substituidas por 

códigos, nos dois países em causa. 

 O brasileiro Cândido Mendes de Almeida publicou, em 1870, comentários às 

ordenações. 

 

 Características. 

 Elas conservaram a estrutura das ordenações afonsinas; recolheu a legislação do seu 

tempo (ordenações, compilação de Duarte de Leão, legislação extravagante) em texto único 

(chama-se de legislação extravagante a que se encontra fora das compilações e dos códigos). 

 Elas são volumosíssimas: compreendem três grossos volumes de cerca de mil páginas. 

Tratam da organização dos tribunais, dos cargos judiciários, dos direitos civil, penal, 

processual. 

 Os seus artigos apresentam redação extensa, inquinados por algumas obscuridades e 

contradições, chamadas de filipismos (neologismo criado pelo português José Veríssimo 

Alvares da Silva, em 1780) porquanto os seus autores justapuseram diversas leis, ao invés de 

harmonizar os direitos antigo e filipino. 

 A sua parte penal compreendia situações hoje descriminadas, como heresia (sustentar 

opinião religiosa diversa da oficial), apostasia (abandonar o catolicismo), feitiçaria (invocar 

poderes mágicos e malignos), mexericar, sodomia (homossexualidade). Inúmeros crimes 

respeitavam à vida sexual. 

Previa-se degredo para o Brasil em crimes como sacar de arma em procissão, invadir 

domicílio com arrombamento de porta, falsificação de autógrafo, falso testemunho, mulher 

fingir ter tido parto, provocar o crescimento de pão por meios artificiais, favorecer fuga de 

escravo, derrubar árvore frutífera, matar boi ou vaca alheio, portar arma. 

 

          Mito da colonização do Brasil por degredados.  

 Há o mito de que o Brasil foi colonizado por bandidos e pela escória social de 

Portugal. Ele origina-se, aparentemente, de 4 fontes: 

1- da interpretação errada de carta do governador do Brasil, Diogo Botelho, de meados do séc. 16, em 

que pede a el-rei que não lhe mande mais degredados. 
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2- da leitura errrônea do documentário da expedição de Tomé de Souza, de 1549, em que se leu 400 

degredados, em 600 homens. A leitura correta é de 40 homens. 

3- do alvará de homízio de 1585, em que ficavam isentos de pena os criminosos que emigrassem. 

Embora baixado o alvará, não se demonstrou que de fato houvessem vindo criminosos. 

4- da leitura da parte penal das Ordenações Filipinas, em que se previa degredo para o Brasil, para 

inúmeros crimes. 

 A existência de previsão de degredo para o Brasil não implica, necessariamente, que esta pena 

se aplicasse nem que viessem somente ou majoritariamente condenados. 

 Vieram alguns degregados, em número reduzido e nunca o suficiente para formar o etos das 

populações residentes. Em meio a alguns deles, havia todo o restante da população de bem. 

 Demais, aplicava-se a lei: havia ouvidor-geral (“ministro” da Justiça) e nas vilas, havia 

câmara e cadeia, que se edificavam em geral no mesmo prédio, ou seja, puniam-se os criminosos. 

Aqui não era terra de impunidade nem de bandidagem. 

 Punia-se com degredo gente de qualidade, como Camões, degredado em Goa; Bocage, 

degredado na India. 

 Ainda que hajam vindo degredados, a proporção entre eles e os imigrantes inocentes, que 

vieram aos milhares, não justifica a generalização de que o Brasil foi colonizado por degredados. 

   Alguns desmentidos: 

Oliveira Lima ("O movimento da independência"): "A COLONIZAÇÃO BRASILEIRA LEVADA A CABO POR 

DEGREDADOS É UMA LENDA JÁ DESFEITA. Nem ser degredado equivalia então forçosamente a ser 

criminoso, no sentido das idéias modernas. Punia-se com a deportação delitos não infamantes e até 

simples ofensas cometidas por gente boa.” 

Manoel Bomfim: A proposito do valor effectivo dos primeiros colonos [...] há um preconceito que 

merece attenção, e deve ser rectificado: que eram gentes de má qualidade, degredados, 

condemnados... Em primeiro lugar, restabeleça-se a verdade: essa cópia [grande quantidade] de 

degredados é pura lenda; vinham para cá alguns desses desgraçados, mas em numero muito inferior 

ao que se admitte geralmente. (O Brazil na America, livraria Francisco Alves, 1929, p. 79).  

Carlos Lisboa Mendonça:  o Brasil foi colonizado por material humano de boa qualidade; o melhor 

que naquela época existia em Portugal. Os líderes eram homens que já haviam demonstrado seu 

valor na India e pertenciam à camada mais representativa da vida política e social portuguesa [...]. 

Os colonos eram pessoas cuidadosamente escolhidas, com quem os Capitães pudessem contar nos 

momentos de dificuldade [...]. (500 anos do descobrimento). 

 

 


