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RESUMO 

 

 

Este estudo trouxe a perspectiva do poder de polícia, com uma visão do período 

histórico determinado no reinado de D. João IV; com a retomada do trono português 

pelo Duque de Bragança em 1640 e o período que se seguiu denominado Restauração, 

caracterizado pela necessidade de confirmação e aceitação deste novo monarca. 

Demonstrou através de alguns teóricos as formas de dominação decorrente da 

manifestação do poder, a soberania estatal e buscou uma releitura destes na monarquia 

absolutista portuguesa do século XVII. Por fim buscou analisar o Estado de Polícia 

vigente no século XVII e o alargamento da máquina burocrática, isto bem representado 

pela atuação monárquica através do poder de polícia, como ênfase à convocação régia 

para as Cortes. Traçou um panorama da manifestação deste poder nas sociedades do 

século XXI, com suas alterações e resquícios absolutistas, abordou ainda a 

discricionariedade decorrente do mesmo. 
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ABSTRACT 

 

  

This study brings the prospect of the police power, with a view of the historical period 

determined by the kingdom of John IV of Portugal; with the reconquer of the 

Portuguese throne by the Duke of Braganza in 1640 and the subsequent period called 

the Restoration, characterized by the need of confirmation and acceptance of the new 

monarch. It demonstrated through some theorists the ways of domination arising from 

the manifestation of the power, the state sovereignty and it sought a reinterpretation of 

those in the Portuguese absolute monarchy of the seventeenth century. Finally it tried to 

analyse the Police State present in the seventeenth century and the enlargement of the 

bureaucracy machine. It has been very well presented by the monarchs through the 

police power, as emphasises the royal summons to the Cortes. It drew a picture of the 

power manifestation in the societies of the twenty-first century, its amendments and 

remnants absolutists. It also addressed the discretion arising from the same. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Ao analisar a Administração Pública no desenvolvimento de suas atividades, encontra-

se a figura do poder de polícia, onde o Estado, detentor da surpema potesta
1
, condiciona ou 

limita o exercício da liberdade e da propriedade dos administrados, a fim de compatibilizá-las 

com o bem estar social. Como todo o direito, enquanto processo de adaptação social tende a 

acompanhar a evolução da sociedade, atendendo aos anseios sociais, com a finalidade de 

atingir a paz social, na busca para manter-se o equilíbrio entre os homens, também este poder 

que a administração detém, sofreu influência direta do período histórico em que o mesmo era 

exercido, uma vez acompanhou a evolução social e modificou-se juntamente com todo o 

aparato estatal.  

 É neste ponto que o presente trabalho busca analisar a manifestação do poder de 

polícia, uma vez que irá trazer a visão do mesmo em um determinado período histórico, qual 

seja, o reinado de D. João IV, nos anos que se seguiram à retomada do poder na manhã de 01º 

de dezembro de 1640, traça-se um paralelo com sua manifestação atual e  apontam-se suas 

características peculiares, bem como suas diferenças.  

 Para se atingir tal objetivo, mister se faz decompor a história, com seus traçados e 

acontecimentos, utilizar material bibliográfico e documental. Livros e manuscritos da época 

serão imprescindíveis, contando com o arquivo do Real Gabinete Português de Leitura e a 

Biblioteca Nacional Brasileira, situadas na cidade do Rio de Janeiro; bem como as pesquisas 

realizadas na biblioteca da Universidade de Coimbra, em Portugal. Também o meio digital 

servirá como importante ferramenta, como o acesso ao arquivo digitalizado da Torre do 

Tombo e a Biblioteca Nacional, ambos de Portugal. 

 O período histórico que ora será analisado, qual seja, o reinado de D. João IV, no 

século XVII, também chamado de Idade Moderna, foi um momento extenso e 

sociopoliticamente marcado pela heterogeneidade, com o desenvolvimento de um espírito 

jurídico-político exteriorizado em instrumentos particulares de intervenção do poder cuja 

evolução termina no Estado absoluto
2
. Vê-se neste “Antigo Regime”, termo criado pela 

ciência política e pelo direito público, a caracterização da formação dos Estados nacionais ao 

                                                 
1
 Denominava-se o poder de soberania, entre os romanos, suprema potestas. Era o poder supremo do Estado na 

ordem política e administrativa. Posteriormente, passaram a denominá-lo poder de imperium, com amplitude 

internacional. VITTA, Heraldo Garcia. Soberania do Estado e Poder de Polícia. Coleção temas de direito 

administrativo. 28. São Paulo: Malheiros, 2011.p. 09. 
2
 GARCIA, Maria da Glória Ferreira Pinto Dias. A idade moderna: O estado de polícia. In. ___.  Da justiça 

administrativa em Portugal. Lisboa: Universidade Católica Editora, 1994. cap. 2, p. 141. 
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redor de uma unificação, centralização e fortalecimento do poder real, frutos dos anseios da 

sociedade moderna. 

 Este poder de polícia será analisado durante o período do reinado de D. João IV, um 

monarca produto do seu tempo, herdeiro do trono real, o rei vindouro, filho da Restauração, o 

qual para a consolidação do poder real no período após o levante de 1º de dezembro de 1640, 

com a destituição do poder do Felipe IV de Espanha, utilizou-se de instrumentos eficazes 

durante seu reinado. 

 Desta forma, imperioso se faz apresentar no primeiro capítulo todo o contexto da 

Europa Ocidental nos idos do século XVII, com sua navegação e exploração marítima, a 

convulsão nas estruturas sociais e a ascensão da burguesia, o campo cultural com o 

Renascimento, o abalo sofrido pela Igreja Católica com a Reforma Protestante, bem como a 

Guerra dos Trinta Anos. 

 Após a verificação do cenário em que se encontrava o velho continente, o contexto 

geral onde Portugal se encontra inserido, passa-se à análise específica do cenário português do 

século XVII, a questão hereditária ao trono lusitano, a União Ibérica, e todo o período da 

restauração, observa-se no primeiro momento o período da união Portugal/Espanha. Inicia-se 

com as Cortes de Tomas, segue pelas dinastias dos Filipes, com os tributos excessivos, o 

desprestígio português e deságua na política do Ministro Conde de Olivares, homem de 

confiança de D. Filipe IV (D. Filipe III de Portugal) e que concentrou em suas mãos todos os 

negócios reais e tomou decisões cruciais que exacerbaram o sentimento de independência 

portuguesa.  

 Toda a união com Espanha não trouxe os benefícios almejados pelos portugueses. Pelo 

contrário, representou uma sucessão de acontecimentos desagradáveis, que culminou com a 

retomada do trono, fato este que ocorreu na manhã de 1º de dezembro de 1640, em que o 

oitavo Duque de Bragança assume seu papel na Restauração de Portugal, um Duque 

português, de estirpe régia e herdeiro legítimo da Coroa portuguesa subia ao trono. 

 A retomada do trono português não foi uma tarefa fácil, muitas foram as dificuldades 

encontradas até o reconhecimento completo de D. João IV como rei de Portugal, como o 

embate acerca da questão sucessória, a manutenção do título de Rei de Portugal por Filipe IV 

de Espanha até 1668, bem como os diversos órgãos da administração portuguesa que 

continuaram a funcionar em Madrid entre os anos de 1640 e 1670. Mesmo com tais óbices, D. 

João IV deu início ao seu reinado, um período de afirmação do poder real, em que se buscou a 

consolidação do poder e tentativa de estabilização das estruturas até então vigentes. 

Ainda durante este panorama histórico, será trazida a manifestação dos poderes 
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concernentes à atuação do monarca durante o reinado de D. João IV, aquele que detinha a 

administração da coroa, uma performance que não pressupôs uma centralização das decisões 

nas mãos do rei, pelo contrário, houve uma divisão do poder régio na sociedade portuguesa do 

século XVII, situação bem diversa do que se pode imaginar de um Estado Absolutista. 

Apresenta-se a figura do Desembargo do Paço, na Mesa de Consciência, bem como a Casa de 

Suplicação, e claro os poderes eclesiásticos e familiares. Também os ofícios serão relatados 

neste momento inicial. 

No segundo capítulo, será conjugado com todo o contexto histórico o fundamento 

teórico para a manutenção do poder real exercido por D. João IV e toda a dominação que o 

mesmo exerceu sob a sociedade portuguesa.  

O poder, não se tem uma imagem acurada do que esta palavra designa, deve ter seu 

significado entendido sob o prisma da dominação, força, superioridade, autoridade, influência, 

soberania e império, em uma análise histórico-conceitual deve ser entendido como algo 

dotado de valor universal e que é resultado de uma constante das relações que os homens 

entretêm entre si, tende a indicar as declinações históricas que tais conceitos desenvolveram 

ao longo de todo o processo histórico.
3
 

 Contudo, não se pode olvidar que a palavra poder estará sempre relacionada a um 

contexto social, ou seja, não se vislumbra o poder a partir de fatores individuais, bem como 

uma bilateralidade, sempre haverá dois pólos nesta relação, um que exerce o poder, o 

dominador, e outro que se submete as suas vontades, o dominado. É neste contexto que a 

análise da atuação do monarca e seu poder de polícia no âmbito dos súditos faz-se necessária. 

 Muitos foram os estudos sobre esta relação de poder, alguns autores como, por 

exemplo, Max Weber divide a obediência em três espécies de dominação, quais sejam: 

dominação legal, dominação tradicional e dominação carismática, ao passo que Maquiavel, 

em sua obra clássica O príncipe, traz a dominação do ponto de vista daquele que detém o 

poder. 

 Será desnudada a teoria do poder com enfoque ao reinado de D. João IV, durante a 

Idade Moderna, a qual servirá como pano de fundo para o poder de polícia exercido pelo 

monarca, tudo isto demonstrado através das transformações históricas, que são a expansão 

contínua do movimento humano. 

 Associada à teoria do poder, tem-se a figura da soberania, com o enfoque à questão 

estatal, ou seja, ao Estado e todo o arcabouço que o forma, trazendo a questão da soberania e 

                                                 
3
 DUSO, Giuseppe (org.). O poder: história da filosofia política moderna. Petrópolis: Vozes, 2005. p. 12. 
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sua conceituação. A evolução do conceito de soberania deve ser ponderada, uma vez que uma 

idéia meramente política avançou para uma concepção jurídica, com consequências de ordem 

prática, especialmente no que tange ao poder de polícia estatal e sua expressão máxima da 

soberania
4
. Pode-se afirmar que a soberania é a contraposição do poder do Estado a outros 

poderes
5
, sendo este conceito volátil e mutável durante os diversos períodos históricos. 

 Será ainda apresentado, em linhas gerais, o regime político europeu daquele período, 

qual seja, o modelo absolutista, com a característica marcante da centralização do poder nas 

mãos do monarca. Interliga-se conceitos e fatos, para apontar que o absolutismo vigente no 

reinado de D. João IV em Portugal teve contornos bastante particulares, os acontecimentos 

históricos demonstram com riqueza de detalhes os motivos pelo qual o monarca distribuiu seu 

poder e relativizou o modelo absolutista vigente na Europa Ocidental. 

 No terceiro capítulo, passa-se à análise da manifestação do poder de polícia, definindo 

o vocábulo e conceituando o instituto, além de apresentar como o mesmo era manifestado na 

monarquia de D. João IV e como pode ser visualizado na sociedade do século XXI. 

 Desde que o Estado foi criado, o Poder Público interfere no agir dos indivíduos, com 

autoritarismo, para controlá-lo e dirigi-lo. No período absolutista, o Direito era usado para 

controlar a sociedade, enquanto que o Estado-polícia era ilimitado. Os indivíduos eram 

coagidos a respeitar um Direito ao qual o Estado não se sujeitava.6 No Estado de Polícia 

vislumbrado na Idade Moderna, temos como característica distintiva uma maior intervenção 

do monarca no âmbito social, reflexo direto do desejo de unificar e reforçar seu poder. 

 O monarca volta sua compreensão para as necessidades da coletividade e o seu dever 

de prestar-lhes satisfação, neste momento temos a tarefa residual do Estado, o qual na Idade 

Média era mormente chamado de graça, governamental ou de polícia. 

 Na monarquia portuguesa do século XVII, a realização da polícia será no sentido de 

promover o bem-estar social na sociedade, onde se conforma e recria equilíbrios, em um 

momento histórico onde pairava uma instabilidade. Neste momento tem-se uma alteração do 

peso relativo às atividades de justiça ou direitas e de graça ou de polícia. 

 Por fim, traz o atual conceito de poder de polícia e sua visão discricionária, como 

sendo aquela margem de liberdade dada ao administrador para que possa, baseado em 

critérios de razoabilidade, eleger, dentre os vários comportamentos, aquele que no caso 

                                                 
4
 VITTA, Heraldo Garcia. Soberania do Estado e Poder de Polícia. Coleção temas de direito administrativo. 

28. São Paulo: Malheiros, 2011.p. 09. 
5
 JELLINEK, Giorgio apud VITTA, Heraldo Garcia. Soberania do Estado e Poder de Polícia. Coleção temas 

de direito administrativo. 28. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 50. 
6
 FERREIRA. Luciane Fleck.  O poder de polícia dos tribunais de contas. Escola Superior de Gestão e Controle 

Francisco Juruena. Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2008. p. 6. 
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concreto lhe pareça mais adequado. Administração Pública é quem irá avaliar a aplicação dos 

limites legais da liberdade e propriedade em certas circunstâncias, é um dever-poder 

discricionário
7
, desta forma, sua decisão será baseada na maneira e nas condições que repute 

mais convenientes ao interesse público. 

 Todo este caminhão será necessário para atingir o objetivo deste trabalho, qual seja, 

demonstrar através dos fatos históricos como o poder de polícia era utilizado na monarquia de 

D. João IV, no século XVII, com seus contornos indefinidos e correspondendo à um poder 

residual, muito ligado à arbitrariedade, e como este mesmo poder está sendo aplicado no atual 

Estado Democrático de Direito, no século XXI, pautado no princípio da legalidade, com uma 

esfera de atuação bastante limitada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 FRANÇA, Vladimir da Rocha. Vinculação e discricionariedade nos atos administrativos. In: Revista de 

Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, n. 222, out/dez 2000. p.98. 
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I PORTUGAL DO SÉCULO XVII 

 

 

I. 1. O CONTEXTO HISTÓRICO DA EUROPA OCIDENTAL DO SÉCULO XVII 

 

 

 Como questão primordial, será debruçado o estudo nas questões periféricas às terras 

portuguesas, qual seja, o contexto geral que se encontra a Europa do século XVII, um pano de 

fundo para todo o processo histórico do reinado de D. João IV em Portugal. Será analisado o 

velho continente com sua navegação e exploração marítima, a convulsão nas estruturas sociais 

e a ascensão da burguesia, o campo cultural com o Renascimento, o abalo sofrido pela Igreja 

Católica com a Reforma Protestante, bem como a Guerra dos Trinta Anos. 

 Em uma época em que a água era o meio de transporte por excelência, a navegação 

marítima e a exploração foram as condições técnicas para a expansão. Nestes domínios, os 

progressos percebidos no século XVII não foram tão rápidos e importantes como aqueles 

ocorridos nos séculos XV e XVI, mas não devem por isso ser menosprezados. É de se 

ressaltar que o período chamado de Era dos Descobrimentos
8
, ou ainda Grandes Navegações, 

momento em que os europeus exploraram intensamente o globo terrestre em busca de novas 

rotas de comércio, foram de suma importância para a continuidade da exploração que ocorreu 

nos anos seguintes a 1600, em que até a presente data o mundo conhecido pelos europeus era 

ainda bastante limitado: América do Sul e América Central, superficialmente; a as costas da 

América do Norte, da África e da Ásia tropical
9
. 

  Neste cenário marítimo, Portugal e Espanha tiveram uma ação de ponta nos 

descobrimentos, suas atuações foram de grande relevância na Era dos Descobrimentos, 

contaram com uma conjuntura favorável, ambos com uma posição geográfica adequada, 

banhados pelo Oceano Atlântico; suas caravelas, que no século XVII evoluíram para as 

chamadas galeão (caravelas de grande porte, mais pesadas e melhor equipadas); bem como a 

bússola, herança deixada pelos árabes aos portugueses, constituíram importantes elementos 

para acentuar o gigantismo além mar.  

                                                 
8
 Vide SANTOS, João Marinho dos; SILVA, José Manuel Azevedo. A historiografia dos descobrimentos: 

através da correspondência entre alguns dos seus vultos. Coimbra: Imprensa da Universidade, 2004. 
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9
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da Universidade de São Paulo – EDUSP, 1980. p. 101. 



 

 

17 

 As marinhas holandesas, inglesas e francesas, que tiveram um plano secundário no 

primeiro momento das navegações, investiram em sua frota marítima, ao desenvolver e 

aperfeiçoar a construção de grandes navios, ressaltando o pioneirismo holandês no uso dos 

guindastes e a criação francesa em 1765 da Escola de Engenheiros Construtores da Marinha
10

. 

 A arte náutica utilizada no século XVI pelos marinheiros, como a bússola, ou agulha, 

o cálculo aproximado da velocidade e da latitude e a utilização dos mapas com a rosa dos 

ventos, passou por alguns aperfeiçoamentos. A bússola, que havia sido importante 

instrumento dos portugueses no pioneirismo do século XV, passou por alguns 

aperfeiçoamentos de detalhes, havia pelo menos duas em cada navio: a agulha de governo, 

que lhe permitia manter o rumo, e a agulha de variação, que assegurava ao observador o 

maior horizonte possível. Os relógios de espiral reguladora, algo parecido com um 

cronômetro, passaram a ser usados para auxiliar no domínio da longitude. A cartografia 

começa com seus contornos, traçando mapas de coordenadas
11

. Assim, a arte náutica tornava-

se cada vez mais científica e auxiliava nas explorações e expansão marítimas. 

 Toda esta navegação tinha um escopo econômico, buscava-se uma expansão 

comercial, tendo sido os comerciantes os grandes empreendedores, uma vez que contavam 

com meios financeiros para fazê-lo. Existiam vários comerciantes particulares que se 

ocupavam de negócios coloniais, utilizavam-se de um rede de correspondentes e de 

intermediários que acompanhavam suas mercadorias até às colônias, aceitavam qualquer 

negócio, havia o comércio do dinheiro, ou seja, o crédito. Começaram a trabalhar em parceria, 

surgiram as sociedades de capitais com ações negociáveis (suas características eram 

análogas às de nossas sociedades de acionistas atuais
12

). 

 Como se pode observar por trás das grandes navegações havia um caráter econômico 

proeminente, não se vislumbra apenas uma expansão territorial e conquista de novas terras, 

não se busca apenas um novo Império Romano, mas como questão nodal havia uma visão 

empresarial empreendedora, qual seja a expansão do comércio. A burguesia emergente com 

seu poderio econômico estava vendo a descoberta dos novos territórios como uma 

possibilidade de expandir seus negócios e aumentar suas riquezas.  

 Esta evolução econômica européia não poderia deixar de vir acompanhada de uma 

convulsão nas estruturas sociais, aquela sociedade feudal dominante dos idos da Idade Média, 

começou a apresentar crises. A nobreza e o clero, ligados pelos laços de sangue, privilégio ou 

                                                 
10

 Ibidem. p. 92. 
11

 Ibidem. p. 96. 
12

 Ibidem. p. 110. 
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ideologia, também experimentou dificuldades econômicas na medida em que suas regalias 

foram sendo atingidas, reduzidas suas garantias administrativas, fiscais e judiciais. Neste 

momento, a burguesia surgiu como a classe social próspera e promissora, tomando posições 

de destaque que lhes permitiram destituir o antigo regime
13

. 

 Pode-se dizer que em linha gerais que a burguesia apoiou o desenvolvimento do poder 

real em Portugal, Espanha e até na França, um apoio que pode ser visto como uma estratégia 

burguesa, uma vez que esta classe emergente ainda não poderia conquistar diretamente o 

poder. 

 O comércio, a guerra e os próprios estados permitiram a ascensão deste grupo de 

homens empreendedores, os burgueses, não apenas na expansão marítima seus incentivos 

financeiros puderam ser observados, mas também no campo cultural, apoiando as artes 

através do fenômeno denominado mecenato, com a intenção de se fazerem reconhecidos pela 

sua riqueza e ganhar notoriedade. Tal prática foi muito difundida durante o período 

denominado Renascimento. 

 O Renascimento, idéia do renascer, do nascer para uma vida nova, movimento que 

teve seu berço na Itália e com sua eclosão entre os anos de 1400 e 1600, serviu para revestir 

muitos fatos: o reflorescimento da erudição, a renovação da arte, a revolta contra os 

Escolásticos, a alargamento do pensamento dos homens e a expansão do mundo além dos 

mares
14

. Este movimento trouxe grandes mudanças culturais e mentais, as quais influenciaram 

de forma direta nos anos seguintes ao seu apogeu. Surgiu uma nova visão do mundo e do 

próprio homem, o humanismo floresce com uma atitude otimista que atribui confiança nas 

capacidades do homem, no enorme potencial de força que há no ser humano e na sua 

permanente tentativa de ultrapassar seus próprios limites. Percebe-se aqui uma desmedida 

crença na mente humana e na sua capacidade criadora
15

.  

 Todo este despertar cultural, com uma afirmação renovada do homem, dos valores 

humanos nos vários domínios, vai desde as artes à vida diária. Aquela sociedade anterior ao 

Renascimento, com suas bases eminentemente eclesiástica, agora se torna símbolo de uma 

mentalidade diferente, que passa a ganhar corpo a racionalização da vida social e a laicização 

da vida política, que teoriza o “Estado” e a “soberania”
16

. 
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 Ao falar do movimento cultural que abalou as estruturas européias e que alterou as 

bases do pensamento humano, tocou-se na questão do humanismo e da importância que o 

homem passou a ter na sociedade, tendo um papel de grande expressão e que contribuiu, de 

certa forma, para a redução da doutrina católica. E sobre tal instituição de grande expressão 

que o parágrafo seguinte irá analisar, a Igreja Católica e o abalo em suas sólidas estruturas. 

 Adentrando-se na questão religiosa do século XVII, não se pode deixar de trazer à 

baila a reforma protestante ocorrida em toda a Europa Ocidental, este continente foi palco de 

lutas e intolerâncias religiosas, houve uma ascensão de certas sociedades protestantes e o 

declínio de sociedades católicas.  

 A poderosa Igreja Católica teve suas bases abaladas pelo movimento cristão no início 

do século XVI, através da publicação das 95 (noventa e cinco) teses elaboradas por Martinho 

Lutero, as quais foram afixadas em 31 de outubro de 1517 na porta da Igreja do Castelo de 

Wittenberg (Alemanha), protestando diversos pontos da doutrina da Igreja Católica, o qual 

teve como resposta o movimento chamado de Contra-Reforma, iniciada no Concílio de 

Trento
17

. 

 Antes de Lutero, muitas críticas já haviam sido feitas à Igreja Católica, como por 

exemplo, o provérbio italiano de quem vai a Roma perde a fé, ou ainda pelo acróstico 

utilizado para designar Roma: R[adix] O[mnium] M[alorum] A[avaratia], qual seja, o amor 

do dinheiro é a raiz de todos os males
18

, a espiritualidade católica desta época era 

extremamente individualista e ativista, toda esta reforma teológica proposta por Lutero teve 

uma oposição forte pela Igreja Católica, que passou a expedir decretos disciplinares e 

especificou as doutrinas católicas, sendo o Concílio de Trento
19

 o concílio ecumênico mais 

longo da Igreja Católica. 

 Diferente de países como a França, onde até o final dos anos 1520 os reformadores e 

humanistas favoráveis à reforma estavam protegidos da censura e das punições eclesiásticas 

pelo Rei Francisco I
20

 ou a Inglaterra, onde a Reforma foi considerada como um ato de 

Estado
21

, Portugal e Espanha aceitaram sem grandes atritos os decretos do Concílio de Trento.  

 Em Portugal, o concílio teve grande influência, quer seja na participação e apoio dos 
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reis, quer seja pela influência que seus decretos tiveram na vida eclesiástica e social do país
22

. 

Um exemplo desta afirmativa foram as visitas pastorais, prática difundida pelo Concílio de 

Trento que buscou reforçar a autoridade dos bispos, por meio das visitas periódicas nas 

paróquias da sua diocese como o escopo de sacramentalizar e controlar a vida dos crentes, e 

procurou formas mais eficazes de detectar os que escapavam às normas e de os castigar, um 

processo de extrema importância nas sociedades modernas e que teve grande expressão no 

país lusitano, ressaltando o papel do Frei Bartolomeu dos Mártires, um bispo pós-tridentino 

empenhado na atividade pastoral de proximidade
23

. 

 Pode-se afirmar que a evolução política da Península Ibérica foi diferente comparada 

com os demais países da Europa Ocidental, haja vista sua situação periférica em relação à 

Europa e à vigilância constante das inquisições régias, as quais desde cedo já estavam 

instaladas nestes países, os quais acabaram não sofrendo diretamente e substancialmente todo 

o embate protestante ocorrido naquela época. 

 A cultura ibérica foi fundamentalmente dominada pelo catolicismo, tendo no 

pensamento político, de forma relevante nas suas reflexões, a presença do catolicismo pós-

tridentino. Pode-se afirmar que até nos dias atuais o país lusitano possui uma forte influência 

e dominação da Igreja Católica, e exerce ainda no século XXI um controle e autoridade. 

 As mudanças eclesiásticas, conforme já apresentado acima, não foi uniforme nos 

diversos países europeus, em alguns, como por exemplo, na Inglaterra, a Reforma Protestante 

apresentou contornos mais definidos, enquanto em outros, como Portugal e Espanha, teve 

pouca expressão; contudo não se pode deixar de verificar os progressos econômicos e 

intelectuais percebidos que os protestantes experimentaram, afirmação esta que pode ser 

corroborada pelo sucesso com que os empresários protestantes industrializaram a França
24

 e 

auxiliam a monarquia. Em 1639, Richelieu encontrou um financista protestante, que iria 

dominar as francesas pelos 25 anos seguintes, era Barthélemy d’Herwarth, uma famosa figura 

da histórica econômica francesa, que com suas habilidades financeiras manteve o exército da 

Alsácia leal à Franca, o rei fez dele um Intendant des Finances
25

.  

 O protestantismo foi apresentado por alguns autores, a exemplo de Weber, como a 

religião do progresso, tal teórico encontrou na Reforma o espírito do capitalismo, dizia ele, 
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surgiu como consequência direta da nova “ética protestante”, tal como ensinada por Calvino. 

Weber afirma que a Igreja Católica considerava a riqueza como perigosa e cheia de tentações, 

ao passo que a comunidade religiosa denominada puritanismo (no sentido mais amplo da 

palavra abrange todas as comunidades protestantes), possuía uma visão diversa, como forte 

expressão para o calvinismo, em que a Igreja estava completamente despojada de seu caráter 

carismático e transformou-se em atividade social; suas leituras bíblicas, no curso do 

desenvolvimento da doutrina calvinista, passou a abranger o lucro legítimo obtido com 

empreendimentos capitalistas, uma visão positiva desta prática de desenvolvimento do 

comércio e acumulação de riquezas
26

. 

 Após as questões marítimas, sociais e religiosas, cabe agora apresentar a questão 

bélica, durante o século XVII muitas foram as revoluções ocorridas na Europa, como por 

exemplo, a Revolução Puritana na Inglaterra, uma série de revoltas conhecidas como a Fronda 

na França, a revolta da Catalunha em 7 de junho de 1640, o fim da União Ibéria com a 

retomada do trono português  em 1º de dezembro de 1640 (movimento este que será 

debruçado os estudos nos capítulos seguintes), em 1647 houve a revolta de Nápoles, a revolta 

de Masaniello e claro a Guerra dos Trinta Anos, batalha esta que merece grande relevo. 

 A Guerra dos Trinta Anos, denominação genérica para uma série de guerras ocorridas 

entre várias nações européias a partir do ano de 1618, rivalidades que foram acentuadas pelas 

questões religiosas (católicos X protestantes), teve grande interferência no acontecimento de 

1º de dezembro de 1640 em Portugal, uma vez que, em 19 de maio de 1635, a França declara 

guerra à Espanha
27

, o que enfraquece de forma significativa o poder espanhol e colabora com 

a retomada do trono português por D. João IV (ver de forma mais aprofundada no item I.3.). 

 Como se pôde observar todos os eventos ocorridos na Europa possuem uma ligação, 

os acontecimentos nunca podem ser vistos de uma forma isolada, mas sim estabelecendo uma 

relação entre eles, como uma teia, em que os fatos se encontram e  completam. E sobre esta 

relação que compete ao historiador fazer, é que o capítulo seguinte trará a retomada do trono 

português com a influência de todo o cenário europeu do século XVII. 
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I.2. A UNIÃO DOS REINOS DE PORTUGAL E ESPANHA  

 

 

 Após verificar o cenário da Europa Ocidental, o contexto geral onde Portugal se 

encontra inserido, passa-se à análise específica do cenário português do século XVII, a 

questão hereditária
28

 ao trono lusitano, a União Ibérica, e todo o período da restauração, sendo 

observado neste primeiro momento o período da união Portugal/Espanha. 

 O infante D. João, filho de D. João III, morreu em 1554, três anos antes do monarca. 

Seu filho póstumo D. Sebastião (o Desejado) sucedeu no trono a D. João III, sob a regência 

da avó, D. Catarina, que em 1562 se retirou para a Espanha, deixando na regência o cardeal 

D. Henrique
29

. Todavia, no dia 4 de agosto de 1578, durante as lutas contra os mouros no 

norte da África, em Alcácer Quivir, D. Sebastião I desaparece, o que causa uma grave crise 

sucessória ao trono de Portugal e abala a estabilidade política do governo, uma vez que o rei 

de codinome Desejado
30

 não possuía herdeiros diretos, assim o cardeal D. Henrique, tio-avô 

de D. Sebastião, com seus 66 (sessenta e seis) anos foi aclamado o novo rei.  

 Mas não se pode deixar de ressaltar que Filipe II, rei de Espanha, logo demonstrou sua 

pretensão ao trono vazio, sob o argumento de que era legítimo seu direito ao mesmo, uma vez 

que era parente do falecido e desaparecido D. Sebastião, ambos eram netos de D. Manuel I: 

D. Sebastião por via masculina (D. João III) e Filipe II por via feminina (Isabel de Portugal)
31

.  

 Contudo, foi proclamado rei de Portugal o cardeal D. Henrique, filho de Manuel I, o 

que garantia a continuidade da dinastia Avis no período de 2 (dois) anos, pois o mesmo veio a 

falecer no ano de 1580, deixando novamente o trono vazio e sem descendentes, uma vez que 

o mesmo não possuía herdeiros diretos ao trono, deu início a uma nova questão sucessória 

monárquica.  

 Neste momento, Filipe II de Espanha, aproveita toda a conjuntura genealógica e 

econômica e novamente se faz valer de seu parentesco para pleitear sua legitimidade ao trono, 

a qual foi reconhecida nas Cortes de Tomar, em 15 de abril de 1581
32

, com a proclamação do 

novo El-Rei Católico, Filipe I de Portugal, que amplia os territórios da denominada 
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monarquia compósita
33

 e consolida a União Ibérica, com o início desta ligação política, um 

governo que deveria respeitar os 25 (vinte e cinco) capítulos do assentamento assinado em 

Tomar por Filipe III e remetido aos três Estados portugueses (clero, nobreza e povo), 

documento em que El-Rei assume o compromisso de manter a independência lusitana por 

meio da proibição da celebração das Cortes em terras que não fossem lusitanas, somente 

poderia ser nomeado vice-rei ou governadores cidadãos portugueses ou parentes diretos do rei 

espanhol, todos os ofícios concedidos pelos reis anteriores seriam mantidos, além do último 

item em que o novo rei promete sempre residir em Portugal, empregando todos os esforços 

para viver no meio dos portugueses o maior tempo possível
34

. 

 Confirmando todo este comprometimento assumido pelo Rei Filipe II, convém 

transcrever alguns trechos do assentamento assinado em Tomar
35

: 

 

2º. Que não celebraria Côrtes senão em terras de Portugal, nem poderia 

legislar cousa algums acerca destes reinos e seus senhorios nos Estados 

convocados fóra deles; 

3º. Que tendo de nomear vice-rei ou governadores, com êste título, ou outras 

quaisquer autoridades supremas, não escolheria senão portugueses, ou 

pessoas da família real, como filho, irmão ou sobrinho; 

(...) 

5º. Que em Portugal continuariam todos os ofícios, que existiam no tempo 

dos reis passados, tanto da casa real, como do governo, sendo nomeados para 

eles só os portugueses; 

(...) 

14º. Que vindo Sua Majestade e seus sucessores a estes reinos se não 

tomassem para eles casas de aposentadoria pelo modo usado em Castela, mas 

que em tudo se guardasse o costume de Portuga; 

(...) 

19º. Que os portugueses seriam admitidos conjuntamente com os castelhanos 

aos ofícios da casa de Sua Majestade, conforme o uso de Borgonha, a 

exemplo do que se praticava com os vassalos das outras nações; 

(...) 

25º. Finalmente, que El-Rei, para corresponder ao grande amor que os 

portugueses costumavam consagrar aos seus príncipes, desejaria muito 

prometer-lhes que sempre residiria em Portugal; mas que, pedindo também o 

govêrno dos outros reinos e Estados, que Deus lhe confiára, a sua presença, 

lhes assegurava, que empregaria todos os esforçoes para viver no meio dos 

portugueses todo o tempo que pudesse dispensar, e que não se opondo 
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embaraço mais ficaria no reino o príncipe seu filho, para que, sendo criado 

entre portugueses, se costumasse a conhecê-los e amá-los. 

 

 Toda esta união do Reino de Portugal e Espanha teve uma existência de 60 anos, 

contudo havia entre a sociedade portuguesa um sentimento de independência, o que culminou 

com o movimento de 1640
36

. 

 O processo de restauração português percorreu um enorme caminho, antes mesmo da 

União Ibéria já havia complicações sociais, econômicos e políticos que desagradavam a 

população, desde a desgraça de Alcácer Quivir com o desaparecimento de D. Sebastião, o país 

foi levado à ruína, a nobreza viu-se obrigada a recuperar seus parentes na África, 

despendendo assim grandes recursos financeiros, as fontes de riqueza estavam enfraquecidas, 

na década de 1630, houve a tomada da Capitania do Recife pelos holandeses e a revolta de 

Évora
37

, a Igreja Católica tentava conter a insatisfação do povo, o que pôde ser demonstrado 

através da Carta Geral editada em 1582 pelo Arcebispo de Braga: 

 

Para a melhor conservação da quietação, paz e sossego destes Reinos se 

exige ao clero que advirta a admoeste ao povo que sua Majestade [D. Filipe 

I] é Rei e senhor natural e legítimo destes seus reinos por ser neto Del Rei 

Dom Manuel e por ter sido jurado sua Majestade em cortes gerais por seu 

Rei e senhor natural, como o fizeram em Tomar.
38

 

 

 Como estopim havia um enorme descontentamento na forma como Felipe IV de 

Espanha conduzia o reino, um homem de grande prepotência e arrogância, que colocava por 

vezes seus interesse e ambições acima das questões espanholas e portuguesas. Assim afirma-

se que a retoma do trono pelos portugueses foi o resultado de uma confluência de eventos que 

se abateram sobre o reino. 

 Pode-se dizer que Portugal era um barril de pólvora, com todas as insatisfações e 

revoltas populares, preste a eclodir com uma mudança substancial na sua forma de 

manifestação do governo, e foi durante o reinado de Filipe IV da Espanha que tivemos a 

chama para que isto pudesse acontecer. 
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 Em 13 de setembro de 1598, morre na Espanha o rei Filipe II, o jurado e aclamado 

pelas Cortes de Tomar em 1581, como também rei de Portugal. Assim dá-se início ao reinado 

de Filipe III e às violações aos compromissos assentados em Tomar no momento da união 

com o reino português. 

 Logo nos primeiros meses de 1601, Filipe III criou o Conselho da Fazenda, e para o 

constituírem nomeou três espanhóis, a câmara municipal de Lisboa queixou-se do fato, uma 

vez que se esperava deste novo monarca a exata conservação dos foros e capitulações 

oferecidas pelo El-Rei anterior, seu pai, Filipe II. Contudo a principal e mais grave infração 

aos capítulos das Cortes de Tomar foi à nomeação como Vice-Rei de Portugal o espanhol D. 

Diogo da Silva Mendonça, Conde de Salinas, que não era português, nem natural daquele 

reino. 

 Os ânimos em Portugal eram cada vez mais adversos à dominação espanhola, os 

habitantes das cidades e vilas da beira-mar viviam em sobressalto constante, pois os ingleses, 

por ódio aos espanhóis, faziam repetidos estragos e constituíam ameaça permanente. Em 

ofício de 13 de julho de 1602, o Conde de Barnault, embaixador francês em Madrid, 

informava o seu governo de que os ingleses continuavam a fazer inúmeros estragos nas costas 

de Portugal
39

. 

 Em 1603, enviou o governo espanhol a Lisboa, para comandar o exército, o Marquês 

de S. Germano, que, chegando à capital portuguesa, ordenou aos coronéis que pusessem os 

seus regimentos em armas, uma violação direta ao capítulo 12º de Tomar: Que nas ordens 

militares não haveria inovação, permanecendo todas no estado que se achavam
40

. 

 No último capítulo de Tomar El-Rei comprometia-se a residir, ou ainda estar sempre 

presente em Portugal; no entanto, isto nunca ocorria, desde os princípios de 1609 tentava-se 

conseguir que Filipe III viesse a Portugal e pudesse presenciar as necessidades prementes de 

que padecia o reino, fato este que somente aconteceu em 1619. O monarca partiu de Madrid 

no dia 22 de abril de 1619, entrou em Lisboa em 29 de junho do mesmo ano, regressou à 

Espanha no dia 29 de setembro
41

. 

 Em 31 de março de 1621, faleceu em Madrid, Filipe III, deixando os Estados em 

miserável ruína. Portugal encontrava-se na última decadência com o seu vasto patrimônio 

colonial salteado por fortes e implacáveis inimigos, a miséria econômica era geral, a Espanha 

extorquia o país luso com muitas receitas e encargos. 

                                                 
39

 ALMEIDA, Fortunato de. Op. Cit. Vol. IV. p. 74. 
40

 Ibidem. p. 34. 
41

 Ibidem. p. 87. 



 

 

26 

 Eis que, em 1621, com apenas 16 (dezesseis) anos de idade, Filipe IV recebe a coroa, 

assumindo os Estados em uma lastimosa condição política: guerras sucessivas, erros 

administrativos e imperícia política, as quais haviam lançado à ruína as finanças do Estado e à 

miséria as populações. 

 Durante o reinado de Filipe IV (Filipe III de Portugal)
42

, muitas foram as medidas 

tomadas por este monarca que feria as garantias da autonomia portuguesa, como a 

promulgação de decretos sobre os bens da Coroa, instituição de tributos a título de subsídios 

voluntários (a pretexto de socorrer as colônias
43

), ameaça de fechar os Portos portugueses aos 

holandeses, bem como todo o egoísmo inepto de Madrid, que era o centro de toda a atuação 

política, desprestigiando assim Lisboa
44

. 

 Demonstrando toda a situação delicada em que se encontrava o reino de Portugal, em 

maio de 1634, determinou Filipe IV que não deveriam ser pagos os ordenados dos 

funcionários, pois tais importâncias teriam que ser utilizadas como empréstimo e gasto na 

armada de Pernambuco. Imediatamente, desembargadores da Casa da Suplicação, utilizando 

as leis que lhe garantiam os vencimentos, informou aos tesoureiros da alfândega, que caso 

efetuassem o pagamento seriam constrangidos por prisão e por outros meios de compulsão, 

ante tais ameaças os ordenados foram pagos, no entanto, após tal episódio, veio a ordem não 

mais efetuar pagamento e ainda, revogaram todos os privilégios dos desembargadores
45

. 

 Em seus apuros financeiros, o monarca recorria com frequência à câmara municipal de 

Lisboa, solicitando grandes quantias de dinheiro a título de auxílio, motivo pelo qual a câmara 

contraía vários empréstimos. Em 1636 a câmara de Lisboa informou ser mui notória a 
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extrema necessidade a que êste reino tem chegado, por faltar o comércio das conquistas, 

perdas no mar, grandes esterilidades na terra, multiplicação de tributos
46

. 

 Para demonstração do excesso na instituição de tributos a título extraordinário, 

convém verificar a tabela comparativa das rendas entre Portugal e Castela:  

 

Tabela comparativa das rendas entre Portugal e Castela 

Tipos de rendas 1601-1620 1621-1640 

 Portugal Castela Portugal Castela 

Ordinárias 390 réis 395 réis 390 réis 395 réis 

Internas 278 réis 275 réis 278 réis 375 réis 

Extraordinárias 31 réis 140 réis 264 réis 290 réis 

Ordin. e extraord. 421 réis 535 réis 654 réis 685 réis 

Fonte: MATTOSO, José. História de Portugal: o antigo regime (1620-1807). 4. vol. Coordenação António 

Manuel Hespanha. Portugal: Editora Estampa, 1997. p. 207 

 

 Dentro deste contexto calamitoso em que se encontrava a vida nacional portuguesa, 

projetou-se no cenário político o Ministro Conde de Olivares, homem de confiança de D. 

Filipe IV (D. Filipe III de Portugal) e que concentrou em suas mãos todos os negócios reais e 

tomou decisões cruciais que exacerbaram o sentimento de independência portuguesa. Olivares 

utilizou de diversas formas para extrair dinheiro do povo português já tão massacrado, os 

grupos privilegiados já tinha sido duramente atingidos com os ordenados, tenças e juros, 

somando-se a isto a tributação da Igreja e a extensão dos reais, tributo devido sobre os 

consumos essenciais, a todos o reino
47

. Ele utilizou do seu poder para enfraquecer os diversos 

reinos sob o domínio Espanhol, em especial Portugal, cobrando-lhes pesados impostos, 

recomendando aos agentes fiscais um rigor na verificação acerca da pontualidade do 

pagamento.  

 Um dos impostos que não afrontou a população foi a chamada meia anata, decretada 

por carta régia de 31 de maio de 1631, onde todos aqueles que fossem providos de ofícios e 

cargos não eclesiásticos, deveriam pagar, no prazo de dois anos, metade da importância dos 

ordenados, direitos e emolumentos que rendessem durante um ano do cargo. Ainda no que 

tangem aos impostos, em 4 de agosto de 1631 foi estabelecido o estanque ou monopólio do 

sal, destinado ao consumo do reino
48

. 
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 Toda esta situação somente causara uma insatisfação ascendente na população 

portuguesa explorada e utilizada como contribuinte contumaz da coroa Espanhola. Os 

impostos eram cada vez mais odiosos e a paciência popular estava esgotando, em Évora 

romperam-se tumultos, movimento que se propagou rapidamente no Alentejo, Algarve, Porto 

e Minho; entretanto, faltava-lhes um chefe que pudesse dar uma direção ao ímpeto 

revolucionário da população. Todos os revoltosos de Évora foram severamente punidos por 

Olivares, tornando-o ainda mais odiado pela população portuguesa. O movimento 

populacional foi descrito por Manuel Severim de Faria em Relações universais do que 

sucedeu em Portugal e mais províncias do ocidente e oriente, no trecho que abaixo se 

transcreve: 

 

As nova dos motins dos pescadores chegam à cidade de Évora(...). Chovem 

pedras nas janelas e casas dos corregedor (...) e botaram na praça furiosa e 

confusamente quanto acharam nas mesmas casas do corregedor e fazendo 

uma fogueira defronte dela, se pôs fogo a tudo (...) E correndo às casas dos 

escrivães trouxe a queimar na fogueira da praça todos os livros e papéis que 

entendem que tocavam ao inventário das fazendas, ao tributo d’água e 

também à quarta parte do Cabeção Geral que o ano passado se havia imposto 

e em que o povo do mesmo modo não consentia
49

. 

 

 Esperando mais uma reação do povo português, Olivares tomou algumas atitudes de 

precaução. Providenciou a ida para a Espanha dos principais fidalgos de Portugal, para ocupar 

cargos militares, diplomáticos ou de governo, a pretexto de que El-Rei queria formar uma 

junta de pessoas notáveis, foram chamadas à corte pessoas de elevada categoria ou de grande 

prestígio, como D. Rodrigo da Cunha, Arcebispo de Lisboa; D. Sebastião de Matos de 

Noronha, Arcebispo de Braga; D. João Coutinho, Arcebispo de Évora; D. Gaspar do Rêgo 

Fonseca, Bispo do Porto; D. Diogo da Silva, Conde de Portalegre; Diogo Lopes de Souza, 

Conde de Miranda; D. Martinho Mascarenhas, Conde de Santa Cruz; D. Francisco de Castelo 

Branco, Conde do Sabugal; o Conde do Prado, presidente da Câmara Municipal de Lisboa; D. 

Francisco Luís de Lencastre, comendador mor de Avis; Francisco Leitão, desembargador dos 

agravos; os três jesuítas Padre Sebastião do Couto, Padre Álvaro Pires Pacheco e Padre 

Gaspar Correia
50

.  

 Depois de ter certeza de que metade da nobreza lusitana estava ausente de Portugal, 

servindo D. Felipe IV (D. Felipe III de Portugal) em Madrid, em Flandres na Itália ou ainda 
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nas frentes de combate centro-européia na Guerra dos Trinta Anos, o Conde de Olivares 

precisava agora enfraquecer o Duque de Bragança, o qual reputava ser o mais perigoso, assim 

sendo, em 1639, nomeou D. João, presidente da junta de defesa do reino
51

.  

 Como objetivo de enfraquecer as defesas lusitanas, ordenou ao Duque de Bragança, 

sob o pretexto da guerra entre Espanha e França, que enviassem às terras espanholas mil 

homens armados e que os navios de guerra atracados nos portos deveriam ser entregues a um 

almirante espanhol. Determinou também o deslocamento da esquadra de D. António de 

Oquendo para Lisboa, com o objetivo de executar seu golpe fatal
52

. Olivares buscou de todas 

as formas desprestigiar, desmoralizar e enfraquecer Portugal. 

 Enquanto isto, em Lisboa, um grupo de fidalgos, de acordo com João Pinto Ribeiro, 

procurador do Duque de Bragança, conspiravam para dar a Coroa portuguesa a D. João
53

, o 

qual era sempre prudente e esperava que o projeto ganhasse maior consistência, além do 

simples impulso sentimental. Consistência esta que acabou por consolidar-se na manhã 

gloriosa de primeiro de dezembro de 1640. 

 Toda esta situação de insatisfação portuguesa com os excessos cometidos pela coroa 

espanhola é muito bem retratado por João Pinto Ribeiro, o qual demonstrou os empréstimos 

de grandes somas de dinheiro feito em Lisboa, navios e munições foram levados, além de 

deslocar para Castella os provimentos dos corregedores, provedores e juízes, além de outros 

oficiais: 

 

Com pretexto de Armada de Inglaterra, que com este intento fez a parelhar 

no Rio de Lisboa, nos levou Navios, munições, e gente, que desde então se 

começou a divirtir das Conquistas deste Reyno; tomou-nos a titulo de 

empréstimo grandes somas de dinheiro, grande quantidade de Artelharia, o 

que cresceo em tanto excesso, que havendo nos Almazens de Lisboa, 

quando falleceu o Senhor Rey Dom Henrique, mais de duas mil pesas de 

bronze, insenitas de ferro, e innumeraveis Armas de toda a sorte, tudo nos 

veyo a faltar, e ouve occazião, em que nas praças de Sevilha reconhecerão 

os Portuguezes novecentas pesas de artelharia com as Armas deste Reyno. 

Levarão-se a Castella os provimentos dos Corregedores, Provedores, e 

Juízes do primeyro banco, e outros Officiaes deste lote, sem respeyto ao 

por elle prometido, e jurado, porque com os requitimentos crescessem as 

obediências e se divertissem para lá os homens, e das despezas
54

. 

 

 Como se pode observar, a união com Espanha não trouxe os benefícios almejados 
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pelos portugueses, pelo contrário, representou uma sucessão de acontecimentos 

desagradáveis, que culminou com a retomada do trono (evento que será discorrido no capítulo 

seguinte), onde na manhã de 1º de dezembro de 1640 o oitavo Duque de Bragança assume seu 

papel na Restauração de Portugal, nesse momento um Duque português, de estirpe régia e 

herdeiro legítimo
55

 da Coroa portuguesa subia ao trono
56

. D. João IV libertou Portugal do 

poder dos áustrias espanhóis: Viva El-Rey Dom João IV
57

. 

 

 

I. 3. A RETOMADA DO TRONO PORTUGUÊS 

 

 

 A retomada do trono português não foi uma tarefa fácil, muitos foram os entraves 

encontrados até o reconhecimento completo de D. João IV como rei de Portugal, houve um 

embate acerca da questão sucessória, o rei Filipe IV de Espanha continuou a ostentar o título 

de monarca português até 1668, entre os anos de 1640 e 1670, continuaram a funcionar em 

Madrid diversos órgãos da administração portuguesa
58

.  

 A restauração foi um período caracterizado pela afirmação e consolidação da 

independência, processo este que levou alguns anos, somente em 1668, por meio do acordo de 

paz assinado em 13 de agosto de 1668 na cidade de Lisboa, que o país Rei da España 

reconheceu o rei português como soberano de direito e tal fato teve seu reconhecimento 

eclesiástico em 1669 pelo Papa Clemente IX. 

 No entanto, não se pode deixar de ressaltar que, mesmo antes de tal reconhecimento 

Espanhol e eclesiásticos, muitos foram os países que já legitimavam e reconheciam D. João 

IV como o Rei de Portugal, celebrando com ele vários tratados, como se pode destacar: 

 

1. Tratado de confederação e aliança concluído entre Louis 13 Rey de França e El Rey 
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D. João o 4º de Portugal em Paris 1º de junho de 1641.
59

 

2. Tratado de D. João 4º de Portugal e os Estados Gerais Provinciais Unidos, feito na 

Haya aos 12 de Junho de 1641.
60

 

3. Tratado depás e Comercio entre os altos e poderozos Rei Carlos 2º Rey da G. 

Bretanha e João o 4º Rey de Portugal e seus supeitos, feito em Londres aos 29 de 

janeiro de 1642.
61

 

 A Restauração foi um golpe de Estado, mas não representou uma revolução, um 

movimento político revolucionário, nem mesmo uma alteração na estrutura daquela 

sociedade. Uma mudança nas estruturas poderia representar uma insatisfação do reino o que 

iria tornar impossível a consolidação do novo poder real. 

 O caso histórico da Restauração portuguesa, considerado pelo levante político, 

inclusive militar (afinal foram 28 anos de guerra intermitentes, até a paz definitiva em 1668), 

em um país católico contra um monarca católico, Filipe IV de Espanha (Filipe I de Portugal), 

buscando legitimar o trono de outro monarca também católico e detentor da vontade divina
62

 

para reinar Portugal, foi um processo longo e delicado, que cabe agora ser apresentado nos 

seus pontos nodais. 

 A legitimidade acerca da restauração pode ser baseada em duas vertentes, uma 

primeira meramente política, que reforça a doutrina de Francisco Suarez
63

 acerca do poder 

público, em que era estabelecida a origem popular do poder régio e uma segunda parte desta 

vertente que traz os direitos preferenciais de Catarina de Bragança ao trono de Portugal, um 

argumento baseado na sucessão (árvore genealógica
64

). 

 Na brilhante obra de Francisco Velasco Gouveia sobre a aclamação do rei D. João IV, 

o mesmo traz com riqueza de detalhes todo o processo de retomada do trono e justifica a 

manutenção do poder nas mãos do Duque de Bragança. Logo na primeira parte do tratado o 

autor afirma a legitimidade do reino português para aclamar rei aquele que tem legítimo 

direito de o ser (afirmações estas que ressaltam a questão sucessória de D. João IV e sua 
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estirpe régia), tal possibilidade concedida ao povo, dispensava ainda a interferência da Igreja 

(no texto definido como Summo Pontífice), uma vez que o fundamento do poder régio estava 

no povo e na república. 

 

Argumento do Tractado, razão porque se escrevo, com o facto, e estado da 

materia. Assento feito em Cortes pelos três Estados dos Reynos de Portugal, 

da acclamação, restituição, e juramento dos mesmos Reynos, ao muito alto, e 

muito Poderoso Senhor Rey D. João o IV. Primeira parte. Que o Reyno de 

Portugal tem legitimo poder para acclamar Rey, a quem tiver legitimo direito 

para o ser; e privar o que o não tiver, e for intruzo; sem ser necessária 

authoridade, ou sentença do Summo Pontífice, nem de outra pessoa alguma. 

§ I. – Que o poder Régio dos Reys está nos Povos, e Respublicas, e dellas o 

receberão immediatamente. (...)
65

 

 

 Esta corrente doutrinária teve grande importância e chegou a encontrar um 

reconhecimento oficial quando, após os sessenta anos de união com a Espanha, os defensores 

da Restauração precisavam legitimar pelo direito natural e público a disposição do rei 

castelhano
66

. A retomada do trono português não ocorreu de forma inesperada, foi uma 

conjugação de fatores que atenuou o sentimento de independência portuguesa e culminou no 

movimento de 1640
67

. 

 No momento da retomada do poder por D. João IV operava-se um momento oportuno, 

a Espanha estava ocupada na guerra, o que levou a França a incitar Portugal à revolta, os 

franceses tiveram um papel de destaque nesta revolta. Eduardo Brazão em sua obra A 

Restauração: relações diplomáticas de Portugal de 1640 a 1668
68

 traz afirmações e fatos 

acerca do interesse da França nesta revolta contra a Espanha. Este autor em sua obra informa 

que Portugal recebia de Richelieu incentivos para que se revoltassem contra o domínio da 

Espanha, reforçando a informação do interesse que a França tinha em que o poder ofensivo da 

sua inimiga da guerra dos trinta anos fosse diminuído
69

. 

 Uma demonstração de que tal afirmativa procede, pode ser extraída do Tratado 

assinado entre Luís XIII, Rei da França e D. João IV, o recente rei sereníssimo de Portugal, no 

dia 1º de junho de 1641. Uma aliança entre os dois países, um reconhecimento do poder real 
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em um lapso de tempo tão exíguo
70

. 

A importância que Richelieu detinha junto ao trono português pode ser comprovada 

através de uma carta enviada no dia 31 de dezembro de 1642 por D. João IV ao Conde da 

Vidigueira (Marquês de Niza), embaixador na França, solicitando que confirmação da morte 

do referido personagem, in verbis um trecho da carta: 

 

(...) que era falecido o Cardeal de Richilieu, posto que a noua se não 

certifique uos quis auisar logo que se tinha por sem duvida que o Cardel era 

o que mais fomentaua as guerras, e discordias com El Rey de Castella e que a 

seu respeito se não admitirão muitas uezes as praticas que se offerecião de 

composição, e cessação de armas, e que no caso de uir a ser a falta do 

Cardeal se pode recear, que El Rey de Castella continue as mesmas praticas 

(...)
71

 

 

  Mas, deve-se ressaltar que todo este processo de retomada do trono e consolidação do 

“novo” monarca não foi algo simples, uma vez que era necessário legitimar a mudança 

política de monarcas que coincidentemente eram pessoas eleitas pelo braço divino, pois 

ambas possuíam argumentos sucessórios legítimos. Mas não se pode deixar de demonstrar 

que toda esta retomada do poder, com a legitimação do rei “sereníssimo” e sua coroação, 

ocorreu no Terreiro do Paço no dia 15 de dezembro de 1640
72

, apenas duas semanas para se 

consolidar em todo o continente a proclamação do novo monarca.
73

 

Nas cortes de 28 de janeiro de 1641
74

, foram sustentados e reconhecidos os direitos do 

novo monarca ao trono português, com o escopo de perpetuidade e solenidade da feliz 

aclamação e restituição dos reinos, os quais reconhecem e obedecem como seu legítimo rei e 

senhor
75

, D. João IV, assentaram tal afirmativa por escrito. Eram nas cortes que se discutiam 

as questões acerca de regências, juramento de infante, sucessão da Coroa, ou seja, assuntos de 
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índole dinástica (como as Cortes de Tomar mencionadas no capítulo 1.1.); eram sempre 

situações de crise política, financeira, ou outra, em que se tornasse particularmente 

necessárias obter consensos sobre o poder régio, motivo pelo qual as Cortes tinham uma 

importância e um peso jurídico-político específico enquanto instituição extraordinária de 

defesa dos direitos da coletividade e, a qual, D. João IV comprometeu-se a reuni-las sempre 

que fosse primordial para os interesses públicos
76

. 

No assentamento feito nas Cortes de 1641, justificou-se a manutenção do poder nas 

mãos de D. João IV, aquele que tem o direito de ser rei daqueles três reinos que compõem 

Portugal, reino que era do seu pai e avó, trazendo inicialmente a questão sucessória: D. João 

IV é filho de D. Theodófio, Duque de Bragança, e neto da Dª. Catherina, a duquesa filha de 

D. Duarte e neta do Rei D. Manoel
77

. Defenderam à luz do direito público os princípios de 

que o poder do Reis provém originariamente da Nação, a qual compete decidir questões sobre 

a sucessão, execução das leis e ainda recusar obediência quando o Rei, pelo seu modo de 

governar, se torna tirano ou indigno
78

. 

 Acerca das Cortes de 1641, o autor Joaquim Pedro Martins em sua obra intitulada A 

doutrina da soberania popular segundo as Côrtes de 1641 e os teóricos da Restauração, traz 

alguns apontamentos os quais convêm transcrevermos: 

 

Êste assento, escrito em Lisboa a 5 de Março por Sebastião César de 

Menezes, secretário do Estado da Nobreza e firmado por todos os 

representantes dos três Estados assistentes nas côrtes, foi feito, como nele 

se declara, para ficar sendo o princípio das Côrtes e ficar manifesta em 

todo o tempo a justiça e a razão com que assim se determinou e executou. 

No Assento, por ser sentença dada pelo Reino, conforme o dizer de 

Velasco Gouveia, se apontam por maior os fundamentos doutrinários e 

razões de facto justificativas da aclamação de D. João IV e expressamente 

se promete que a comprovação de tudo o nele exposto, no facto e no 

direito, será feita no livro que, em nome do Reino, se imprimirá e divulgará 

sobre tal materia. 

 

 Os tempos que se seguiram após a retomada do poder pela Dinastia dos Braganças 

foram marcados por situações políticas complexas e confusas, a começar pelos próprios 
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rebeldes que ajudaram a conquistar o poder, eles gozavam de uma legitimidade bastante 

precária e de um apoio incerto por parte da população, situação que potencializou as 

diferenças que estavam no entorno de D. João IV
79

, que serão expostas no tópico seguinte. 

 Ao analisar toda a organização e desencadeamento do movimento de primeiro de 

dezembro, pode-se notar que estavam presentes elementos da nobreza, do clero e também 

letrados. Desde há bastante tempo, um círculo aristocrático engrossou-se em volta do duque, 

dava-lhe consciência da sua responsabilidade e mostrava sua grandeza, fazia deixar suas 

características timidez e receio de lado, ajudava-o a ultrapassar suas hesitações. 

 A restauração aparece nos seus primeiros momentos como um intuito de conservação 

da ordem sócio-política, não houve qualquer alteração profunda ao nível da classe dirigente, 

os órgãos centrais do governo foram construídos por elementos que representaram as ordens 

tradicionais até então dominantes no país português. Houve mesmo uma preocupação para 

não se alterarem as estruturas e não provocarem um descontentamento. Todo este período da 

restauração será apresentado no tópico seguinte. 

 

 

I.4. O REINADO DE D. JOÃO IV NO PERÍODO DA RESTAURAÇÃO 

 

 

 Após a retomada do trono português, assumindo o papel que lhe cabe na Restauração 

portuguesa, o Duque de Bragança, agora D. João IV, deu início ao seu reinado, um período de 

afirmação do poder real, onde se busca a consolidação do poder e tenta manter as estruturas 

até então vigentes. 

 Tão logo assumiu o poder, D. João IV instituiu os organismos indispensáveis ao 

governo: ministros que assistissem ao despacho, conselheiros de Estado, um conselho de 

guerra permanente e uma junta encarregada de velar pelas defesas das fronteiras
80

. Reuniu em 

Cortes os três Estados do Reino, em 28 de janeiro de 1641 na cidade de Lisboa, um ato solene 

com o fulcro de consagração nacional do movimento restaurador
81

. 

  No que tangem às Cortes, estas sempre foram convocadas pelo Rei quando assim 

entendia necessário ao bem e interesse da nação, não havia um período certo para a 

convocação. D. João IV dizia à câmara de Lisboa que as Côrtes se convocassem sempre que 
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fosse necessária a sua convocação para os interesses públicos
82

. A convocação era feita por 

uma carta régia dirigida a todas as corporações e pessoas que tinham assento em Cortes. 

Recebida a carta régia, a câmara convocava para hora e local certo os fidalgos, 

desembargadores e cidadãos, os procuradores dos mesteres
83

, a Casa dos Vinte e Quatro, o 

juiz do povo e seu escrivão. Os procuradores eram eleitos pelo povo e podiam ser os 

arcebispos, bispos e nobres que tinham o direito de assento entre os braços do clero e da 

nobreza, a eles eram conferidos poderes para que requeira tudo aquilo que for necessário a 

serviço de Deus, do Rei, da cidade e dos reinos, bem como consentir e outorgar tudo para 

cumprir o bom governo do Reino
84

. Neste ponto cabe transcrever o juramento feito pelos 

procurados da câmara de Arraiolos às Cortes de Lisboa de 1641: requerer nas ditas Côrtes 

todo o bem comum e público deste reino, e em particular o da vila de Arraiolos
85

. 

 Os Três Estados do Reino de Portugal que se reuniram em Cortes eram representados 

da seguinte forma: o Estado dos povos presidia o mais graduado procurador de Lisboa, que 

era sempre um fidalgo; no Estado da nobreza um secretário eleito fazia as vezes de presidente 

e no Estado do clero presidia o mais graduado dos prelados (autoridade eclesiástica)
86

. 

 Cabe ressaltar, que as Cortes tão utilizadas no reinado de D. João IV
87

, foram 

perdendo gradualmente a sua importância desde que se concluiu o período da restauração, 

elas deixaram de ser instrumento necessário para sedimentar a solidariedade nacional e eram 

vistas como contrária ao absolutismo dominante na Europa, uma vez que apresentavam um 

caráter deliberativo popular (tópico que será melhor discorrido no 2º capítulo desta 

dissertação). A última reunião das Cortes foi em 1697-1698. 

 Desejando manter a estrutura até então vigente no reino de Portugal, D. João IV, o rei 

Sereníssimo, ratificou através de portarias que os tribunais continuassem em exercício 

(1/XII/1640), confirmou as mercês concedidas pelo governo de Castela (10/I/1640) a ainda 

determinou por lei, em 29 de janeiro de 1643 (29/I/1643), que as Ordenações Filipinas 

continuassem em vigor
88

. 

 No decreto de 18 de janeiro de 1643, erigiu D. João IV a Junta dos Três Estados, com 
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a missão de administrar os impostos da décima, usuais, real d’água, direito novo da 

chacelaria, caixas de açúcar, entre outros tributos estabelecidos para sustentar a guerra da 

restauração
89

. Em 16 de julho de 1643 foi instituído o Conselho Ultramarino, com jurisdição 

nos Estados da Índia e Brasil, Guiné, ilhas de S. Tomé e Cabo Verde, e todas as terras 

ultramarinas, com exceção das ilhas dos Açores e da Madeira
90

. 

 No que tange à sociedade portuguesa do século XVII convém trazer à baila um trecho 

do livro do autor Raymundo Faoro onde o mesmo afirma que a ética medieval sobreviveu, no 

pensamento dos letrados e da corte, estranhamente contemporânea da aventura 

ultramarina
91

.  

A nobreza feudal não foi completamente retirada do cenário político, ela não perdeu 

seu prestígio, D. João IV soube conjugar todos os interesses na sua forma de reinar. Não seria 

possível afirmar que houve uma total abstração dos valores da Idade Média, reiniciando uma 

nova fase sem sofrer as influências do período imediatamente anterior. 

 Em que pese toda a força emergente da burguesia, a nobreza e o clero, em seu cerne de 

mentalidade senhorial, desempenharam as mais altas funções políticas ao nível dos conselhos 

centrais (funções militares, funções diplomáticas e funções técnicas de administração), 

também eles podiam ser eleitos como procuradores para as Cortes: Podiam ser eleitos pelos 

povos os arcebispos, bispos e nobre que tinham de direito assento entre os braços do clero e 

da nobreza
92

. Concorrendo com estes setores de características originariamente feudais, 

ergueram-se os letrados, que penetravam cada vez mais no aparelho central do Estado.  

 Uma demonstração destas afirmativas trazidas acima pode ser bem demonstrada em 

um escrito do século XVII que traz com riqueza de detalhes a abertura das Cortes em 1668, 

desde as descrições da sala estava sendo realizada a reunião: huma sala grande ricamente 

armada; como também a descrição de todos que compareceram ao ato: em os bancos que se 

seguem se assentão os dous Procuradores do Reino, de cada Cidade, ou Vila: 28 os de 

Lisboa, que sempre hum he dos mais illustres Fidalgos della, e o outro hum Lettrado que 

responde á pratica, ou proposição do Bispo
93

.  

 A coroa contribuiu de forma significativa para a estabilização da elite titular, não só 

restringindo ao restringir as novas concessões de títulos, como ao aceitar as normas de 

sucessões que foram adotadas. As opções aristocráticas favoreceram de forma inequívoca a 
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concentração dos principais ofícios civis e eclesiásticos num número restrito de casas, 

precisamente aquelas que constituíam esta elite. Nas Cortes de 1641, atendendo ao pedido do 

braço da nobreza, a coroa concedeu preferência às linhas descentes sobre as laterais na 

concessão de bens da coroa
94

. 

 

Das quais se segue precisamente, que na sucessão destes Reynos, despois da 

representação, tem o primeiro lugar, a prerrogativa da linha, para que em 

quanto ouver descendentes, da linha do filho primogenito, se não admitta 

pessoa algua da linha do filho segundogenito, & da mesma maneira os outros 

filhos. Porque ainda que de direito commum, haja controversia nos Doctores, 

negando algus as linhas, mais que a do possuidor, & primogenito, & não 

admittindo, que a dos outros filhos constituão linha, senão quando chegarão a 

occupar a sucessão. Com tudo, havedo expressa disposição do testador, que 

se chamou seus filhos, & descendetes, por linhas separadas, não há Doctor 

algum, que as contradiga, nem pelo conseguinte, pode ter controversia, na 

sucessão deste Reyno, onde expressamente estão dispostas clausula do dito 

Testamento do Senhor Rey D. João o I. 

 

 Interessante trecho retirado de uma alegação extraída de um processo de 1780, pelo 

qual o advogado da Casa de Louriçal pretende apossar-se dos bens das ordens e parte dos 

bens da coroa da Casa de Alvito. O argumento utilizado pelo advogado de defesa da Casa de 

Alvito, tem como base as referidas Cortes de 1641, informando que as Mercês, as Comendas 

e os bens da Coroa, buscam engrandecer e sustentar as Casas, as quais pudessem servir ao 

príncipe na paz e na guerra e que durante as Cortes de 1641, confirmou-se a possibilidade de 

continuação das Mercês aos sucessores, com o objetivo de não privar as Casas dos seus 

patrimônios
95

. 

 O pesquisador António Manuel Hespanha traz um dado interessante na sua obra A 

arquitectura dos Poderes acerca da manutenção do poder nas mãos da nobreza, onde ao longo 

de todo o período corporativo, a permanência em funções dos desembargadores e escrivães 

foi bastante notória, como se observa pelos mais de 15 anos de serviço prestados pelos 

desembargadores Alexandre Castello, Diogo Inácio de Pina Manique, João Coutinho, João de 

Sousa, José de Ataíde, José de Castro, José Leitão, Tomaz Castro e André Almeida, e o caso 
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invulgar de Manoel Negrão que permaneceu 41 anos no serviço do Desembargo do Paço
96

. 

 Na busca de satisfação da tão sugada sociedade portuguesa, durante a euforia dos 

primeiros tempos da Restauração, o rei D. João IV aboliu uma série de impostos estipulados 

pela coroa espanhola, como bem analisado por António Manuel Hespanha; contudo, há que se 

ressaltar que quase todos os impostos foram posteriormente confirmados: 

 

O primeiro impulso após a Restauração é de abolir todos os impostos 

contestados – as meias-anatas
97

 (abolidas em 1641 restauradas como o 

nome de novos direitos em 24 de janeiro de 1643), o papel selado (de que 

se não volta a falar até sua restituição em 24 de dezembro de 1660), os 

reais
98

 (que, todavia, se repõem em 12 de setembro de 1641), o sal (alvará 

de 22 de fevereiro de 1641, mandando reduzir os direitos a um só de 500 

réis por moio) – bem como pôr termo aos pedidos e contribuições 

extraordinárias. Afinal, a Restauração fizera de carga fiscal imoderada e 

ilegítima um dos seus cavalos de batalha. 

 

 No que tange aos tributos devidos durante o período do reinado de D. João IV, cabe 

trazer à baila a listagem com os impostos que eram devidos durante o ano de 1641: 
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Impostos devidos durante o ano de 1641 

Rendas da circulação interna (sisas)
99

 303:068$712 

Casa da Portagem 10:542$382 

Imposição dos vinhos 23:547$404 

Sisa das carnes 19:990$809 

Sisa do pescado 10:673$328 

Sisa da fruta 7:775$050 

Três Casas 11:319$310 

Casa dos Cinco 10:120$000 

Paço da Madeira 6:658$000 

Almoxarifados do Reino 202:442$429 

Emolumentos 6:428$800 
Chancelaria da Corte 5:500$000 

Chancelaria dos Contos 928$800 

Alfândegas
100

 172:662$378 
Direitos das cinco naus (incluem fretes) nd 

Alfândegas de Lisboa e do Reino 172:662$378 

Total 482:159$890 
Fonte: Informação extraída do documento de pesquisa acerca das receitas imperiais no período dos sécs. XVI - 

XVIII. CARRARA, Ângelo Alves. As receitas imperiais portuguesas: estrutura e conjunturas, séc. XVI – 

XVIII. Relatório parcial de pesquisa. Processo CNPq PQ 300585/2009-8. Versão I. Abril de 2011. GRUPO DE 

PESQUISA EM HISTÓRIA ECONÔMICA HISTÓRIA QUANTITATIVA E GEORREFERENCIADA. 

Disponível em http://www.ufjf.br/hqg/files/2009/10/Relat%C3%B3rio-de-pesquisa.pdf. Acesso em 22 de janeiro 

de 2013. 

 

 Todo o reinado de D. João IV tinha como escopo reerguer a nação portuguesa, aquela 

assolada pelos áustrias espanhóis, com poucos recursos, com uma população massacrada 

pelos pesados impostos, um momento onde o patriotismo português foi posto à prova. 

 

 

I.5. A DIVISÃO DO PODER RÉGIO NA SOCIEDADE PORTUGUESA DO SÉCULO 

XVII 

 

 

Ante tal panorama histórico, deve-se constatar como ocorreu a manifestação dos 

poderes concernentes à atuação do monarca durante o reinado de D. João IV, aquele que 

detinha a administração da coroa, uma performance que não pressupôs uma centralização das 

                                                 
99

 As <sisas> consistiam na décima parte do que se comprava ou se vendia (salvo ouro, prata e pão cozido), 

correndo metade por cada uma das partes. Delas estavam isentos os eclesiásticos e os comendadores da Ordem 

de Cristo. MATTOSO, José. História de Portugal: o antigo regime (1620-1807). 4. vol. Coordenação António 

Manuel Hespanha. Portugal: Editora Estampa, 1997. p. 190. 
100

 “As <alfândegas> foram instituídas para a cobrança da décima das mercadorias que passassem por portos 

de mar. O mais comum era o pagamento de direitos de entrada.” MATTOSO, José. História de Portugal: o 

antigo regime (1620-1807). 4. vol. Coordenação António Manuel Hespanha. Portugal: Editora Estampa, 1997. p. 

191. 

http://www.ufjf.br/hqg/files/2009/10/Relat%C3%B3rio-de-pesquisa.pdf


 

 

41 

decisões nas mãos do rei, pelo contrário, houve uma divisão do poder régio na sociedade 

portuguesa do século XVII, situação bem diversa do que se pode imaginar de um Estado 

Absolutista. 

 No final do Antigo Regime, a imagem do príncipe passa a estar relacionada às razões 

do Estado, uma vez que se sobrepõe sobre as demais e em que o governo assume as 

características de uma atividade dirigida por motivos específicos, tendentes a organizar a 

sociedade, impondo-lhe uma ordem. Havia uma percepção que a sociedade carecia de ser 

ordenada, não segundo uma ordem natural, mas sim com determinados objetivos para 

proporcionar o bem-estar e a segurança aos súditos e cabia ao Rei utilizar sua capacidade 

ordenadora, de modo a promover ações e reformas estruturais para produzir efeitos no bem 

estar social, econômico e cultural dos súditos
101

. Neste contexto, surge a administração ativa, 

uma ação que possibilitou a distribuição do poder, alargando a esfera política sob seu controle 

central
102

. 

 No que tange a esta divisão do poder régio, muitos estudiosos buscaram teorias que 

pudessem exemplificar e justificar esta “partilha de competências”. Acerca deste item, não se 

pode deixar de mencionar os estudos do professor lusitano António Manuel Hespanha
103

, em 

que o mesmo afirma que a sociedade poderia ser comparada com o corpo humano, 

internamente organizado, cada órgão exercia sua função para a consecução do fim comum, 

sendo o monarca a cabeça deste corpo
104

 (modelo polissinodal)
105

. No entanto, não podemos 
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reduzir este corpo à uma cabeça, ela não pode sozinha determinar todos os comandos e 

decidir todos os atos: 

 

 A função da cabeça (caput) não é, pois, a de destruir a autonomia da cada 

corpo social (partium corporis operatio própria), mas a de, por um lado, 

representar externamente a unidade do corpo e, por outro, manter a harmonia 

entre todos os seus membros, atribuindo a cada um aquilo que lhe é próprio 

(ius suum cuique tribuendi), garantindo a cada qual o seu estatuto (foro, 

direito, privilégio)
106

. 

 

 Desta forma, cada parte da sociedade, cada órgão, deve ter sua própria função, agindo 

com autonomia necessária para desempenhar suas próprias atividades, sempre sob a vigilância 

do monarca. 

 O monarca português do Antigo Regime possuía no seu entorno uma elite de 

dirigentes, pessoas que ele havia nomeado para os principais postos do seu dispositivo 

governativo e administrativo, as quais o príncipe contava com seus serviços e em troca este 

grupo esperava recompensas régias, estabeleciam-se vínculos de interdependência e de 

complementaridade.  

 Desta forma, o rei contava com a colaboração deste seleto grupo para o desempenho 

de certas tarefas, em troca concedia-lhes uma considerável influência nas decisões 

governativas. Desta forma surgia uma elite de poder, um grupo de dirigentes em estreita e 

recíproca interdependência com o poder régio, o monarca como líder, coordenava esse 

sistema de integração política. Mas deve-se ressaltar que no fundo tratou-se de uma 

organização estratégica do grupo dominante em torno de um lugar central, o qual se 

desenvolveu em uma cultura de serviço
107

. 

 Porém, não se pode negar que a Coroa amealhou desejos de ser protagonista de toda 

esta conjuntura, em que pese toda esta distribuição de poderes régios, o monarca ainda 

manteve em sua órbita pessoal um poder exclusivo de decisão, o poder de polícia. É sobre tal 

poder que todo este estudo está sendo baseado, este poder residual do monarca. 

 Antes de se adentrar no tópico específico sobre o poder de polícia, convém analisar 

todo o panorama da divisão do poder régio, com seus principais organismos políticos 

institucionais que compunham a administração central da época moderna em Portugal. 

Vários institutos auxiliaram o monarca na administração da sociedade portuguesa, 

vislumbrando-se assim uma divisão do poder régio, uma vez que competia o exercício de 
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algum poder a eles conferidos pelo monarca. 

Antes de trazer à baila os institutos, convém abordar a dicotomia entre coisas de 

justiça (direitas ou contenciosas) e coisas de graça: a área da justiça pode ser caracterizada 

como aquela área dominada pelos órgãos ordinários de governo (tribunais, conselhos, 

magistrados e oficiais), as quais possuíam competências bem estabelecidas na lei, e 

obedeciam a um processo regulado de formação da decisão, campo este dominado por juristas 

com preferência para as razões da justiça ao arbítrio da oportunidade e convivência
108

. Ao 

passo que as coisas de graça, consistem na atribuição de um bem que não competia por 

justiça, que não era juridicamente devido, dependia da liberalidade régia, ou seja, na outorga 

real, que dependia exclusivamente da sua vontade, não sendo obrigado a obedecer qualquer 

formalidade (diverso do que ocorre na justiça), assim pode-se afirmar que a graça é um 

mundo informal, pautado nos deveres de consciência ou nos deveres morais, em que as 

decisões se tomam no círculo mais íntimo da atividade régia
109

. 

 Agora, como primeiro instituto divisor do poder, tem-se a figura do Desembargo do 

Paço. 

 Durante o reinado de D. Afonso V (ano de 1325), a Casa de Justiça da Corte será 

dividida em Casa da Suplicação e Desembargadores do Paço, que despachavam diretamente 

com o rei
110

. O Desembargo do Paço somente iria surgir como órgão autônomo no reinado de 

D. João II e terá seu término com a implantação do liberalismo, tendo mais de três séculos de 

existência.
111

 

 Sua estrutura era formada basicamente pela Mesa dos Desembargadores, pela 

Secretaria da Repartição das Justiças e do Despacho das Mesa e por quatro outras secretarias, 

respeitantes às Repartições da Corte, Estremadura e Ilhas; Beira, Alentejo e Algarve; Minho e 

Trás-os-Montes.  

 A função básica do Desembargo do Paço era conceder perdões e comutações de pena 

(Lei de 2 de novembro de 1564), atribuir cartas de ofício (Lei de 10 de outubro de 1534), 

conceder cartas tuitivas apelatórias (Lei de 30 de maio de 1553), bem como outras de graças 

ou mercês (Lei de 20 de julho de 1568). 

 No que tange aos assuntos de graça em matéria de justiça, eram instruídos para 

decisão régia pelo Desembargo do Paço, eles auxiliavam o monarca na realização do direito 
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pela procura e descoberta de uma ordem valorativa e que não estava prefixada, mas que exigia 

uma concretização por meio da conformação dos equilíbrios sociais.
112

 

 Tais conselheiros têm a função precípua de auxiliar o monarca na tomada de decisões 

em que não se vislumbra uma ordem valorativa prévia, visam garantir uma atuação régia que 

seja ponderada segundo os critérios da razoabilidade, impedindo-o de cometer abusos e 

desviar a promoção do bem estar social. 

A Casa de Suplicação, resultado da divisão da Casa de Justiça da Corte, tinha como 

função fundamental o julgamento de litígios jurídicos, de acordo com normas processuais em 

uma continuidade da realização da justiça pela pessoa do rei
113

. 

Regedor era o cargo mais alto da Casa de Suplicação, estava previsto nas Ordenações 

Filipinas em seu Livro I sua organização e funcionamento. 

A Mesa de Consciência foi criada em dezembro de 1532, no reinado de D. João III 

para o rei decidir sobre os casos que tocavam a obrigação de sua consciência. Nas palavras de 

Martim de Albuquerque essa criação foi uma tentativa de controle judiciário do poder pela 

teologia e pela ética
114

. 

Os órgãos apresentados até o momento faziam parte da administração central, os quais 

auxiliavam o monarca no exercício de suas funções, detinham uma parcela do poder, 

entretanto, não apenas tais institutos regulamentados pelo rei podem ser caracterizados como 

formas de manifestação e exercício do poder, havia também a Igreja e a Família.  

 Mesmo com a redução do poder eclesiástico após o fim da Idade Média, não se deve 

desconsiderar a sua presença e influência na época e no presente, ressaltando ser forçoso 

concluir que as Ordenações Filipinas representaram uma retomada do prestígio do direito 

canônico (como manifestação do Direito Romano), apresentam como pano de fundo as 

doutrinas moralistas da base cristã, suas normas refletem a influência direta e intensa da Igreja 

Católica na sociedade portuguesa do Antigo Regime. Pode-se concluir isto de trechos da 

referida compilação de leis portuguesas, como um bom exemplo vislumbra-se no Livro I: 

 

3. O regedor elegerá um sacerdote, que todos os dias pela manhã diga 

Missa no oratorio da Relação, antes de se começar o despacho. 

 

 A Igreja dispunha deste direito próprio, o direito canônico, podendo impor penas 
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canônicas, as quais sofriam a limitação do processo devido e no caso de abuso seria possível 

um recurso para o rei (regia protectio). Havia ainda a jurisdição privilegiada, em que a 

competência compreendia questões eclesiásticas racione personae (no caso de uma das partes 

serem eclesiástico) ou racione materiae (relativas à disciplina interna da Igreja, como por 

exemplo as causas em matéria espiritual, relativas à fé, matrimônio, disciplina interna da 

Igreja)
115

. 

 Mesmo que haja toda esta previsão acerca da manifestação do poder eclesiástico, esta 

situação privilegiada da Igreja era vista com certa preocupação pela Coroa, que atenuava este 

poder através de alguns institutos como a regia protectio. 

 Outro poder que pode ser trazido à baila é o Poder Familiar. Em um conceito lato de 

família do Antigo Regime podem ser incluídos os parentes de consanguinidade por linha 

masculina e feminina, os criados, os escravos e até os bens, tudo isto sob a hegemonia do 

pater, o qual detinha os direitos e os deveres sobre os membros e as coisas da família.
116

 

 Também compelida nas Ordenações Filipinas estão as normas relativas ao Poder 

Familiar, em que se vislumbram punições à ações que vão de encontro com o poder exercido 

no âmbito familiar, como a deserção de uma filha menor de 25 anos que case contra a vontade 

dos pais (Ordenações Filipinas, IV, 88, 1).  

 Estas expressões do poder somente reforçam a idéia de que o monarca não decidia 

sozinho o rumo da sociedade, um monarca com autonomia total e decisão geral não condiz 

com os fatos e situações apresentados. 

 

 

I.5.1. UMA VISÃO DOS OFÍCIOS NA DIVISÃO DO PODER RÉGIO 

 

 

Como demonstrado nas linhas anteriores, o poder régio estava dividido entre alguns 

órgãos que compunham a administração central e auxiliavam o monarca, foram vistos os 

principais institutos. Deve-se ressaltar que os mesmo são compostos por pessoas, as quais 

devem ser designadas para ocupar tais cargos, desta forma o rei deveria nomear cidadãos para 

compô-las. Isto era feito através do ofício, em que se transmite aos oficiais (cidadãos) que 

exercem funções de comando e que representam o rei, uma parcela do poder, ou seja, uma 

parcela do seu ofício.  
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Ressalta-se que o ofício, figura de raiz medieval, cuja ideia não é cativa do exercício 

pessoal do poder régio, transmite-se à máquina burocrática, a qual ajuda o monarca a realizar 

o supremo dever a que se comprometeu
117

. A máquina burocrática desenvolvida pelo monarca 

na Idade Moderna possui relação direta com os moldes do período medieval. Os feudos da 

Idade Média podem ser classificados como uma posse de sucessão hereditária, assegurada 

pelo monarca aos vassalos em recompensa pelos serviços prestados
118

. Ao passo que, na Idade 

Moderna, observou-se a figura dos cargos ou ofícios, os quais eram recompensas pelos 

serviços prestados. 

No surgimento dos ofícios, caracterizado pelo patrimonialismo, os titulares dispunham 

dos mesmos, como o faziam com seu patrimônio privado. Registrou-se a venda (venalidade), 

o arrendamento (penhorabilidade) ou ainda a transmissão por herança (hereditariedade). Atos 

avalizados pela Coroa com a participação em porcentagem nas operações realizadas. 

A autora Maria da Glória, em sua obra, traz os posicionamentos, de autores como Max 

Weber a Antônio Manuel Hespanha acerca da realidade acima descrita: de um lado os ofícios 

tendem a estabilizar-se, o que contribui para a construção do Estado e sua máquina 

burocrática e por outro lado os ofícios passam a ser indisponíveis para o monarca, o que afasta 

a sua organização abstrata e impessoal e dificulta a compatibilização dos interesses privados 

dos titulares dos ofícios com os interesses coletivos
119

. 

A atuação régia “de polícia” desencadeia uma tensão entre o monarca, o qual 

personaliza os interesse do Estado, e os interesses particulares dos juristas, os quais são 

detentores de um ofício. Tal embate tem seu fundamento no direito e não aplicação desta, de 

um lado o jurista queria impor a sua vontade e do outro o Estado (“presentado” pelo monarca) 

queria impor a “polícia”, ou seja, o direito representado na sua vontade, com isto os juristas 

deveriam aplicar a vontade do rei 

 Diverso do apresentado acima, a figura da patrimonialização do ofício, não estará 

presente na monarquia portuguesa da Idade Moderna, pois o monarca deverá exercer com 

cautela seu direito majestático de nomear pessoas para os cargos, os ofícios representam uma 

parcela deste poder, assim sendo não mais poderão os ofícios serem “comercializados”, o que 

estava tendendo para a destruição do Estado. 

 No Livro II, título 26 das Ordenações Filipinas, tem-se os Direitos do Rei, que traz o 
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direito real de nomear pessoas para determinados cargos: 

 

1. Item poder fazer Officiaes de Justiça, assi como são Corregedores, 

Ouvidores, Juízes, Meirinhos, Alcaides, Tabelliães, Serivães e quasquer 

outros Officiaes deputados para administrar Justiça (2). 

 

 Como já disposto acima, este poder real deve ser exercido com cautela, uma vez que 

ao monarca foi concedida a faculdade de escolha dos membros que também irão atuar com 

uma parcela de poder na sociedade. É uma escolha pessoal, o ofício é concedido em caráter 

intuito persona, o que inviabiliza a possibilidade de patrimonialização do ofício. Nas próprias 

Ordenações Filipinas, há vedação expressa acerca da venda de ofício: Ordenações Filipinas, 

Livro II, título 46: “Que as pessoas, que têm poder de dar Oficios, os não vendam, nem levem 

dinheiro por os dar.” 

 Entretanto, a referida proibição nem sempre foi cumprida, a venda de ofício tornou-se 

frequente na sociedade portuguesa, até os finais do século XVII o sistema dominante em 

Portugal foi da concepção patrimonial feudal. Tal panorama somente começará a alterar 

durante a regência de D. Pedro II com o Regimento das Mercês, destinado a regular os 

requerimentos das pessoas que pedem satisfação de serviços. 

 A monarquia portuguesa atuou nas áreas política e administrativa da periferia, 

especialmente nos setores da justiça e da fazenda, por meio do oficialato régio
120

, eram os 

conselhos e as comarcas os responsáveis pela promoção e difusão da justiça oficial e do 

direito régio. 

 Na área da justiça, desenvolvida pelo conselho, suas funções eram exercidas pelos 

juízes de fora, que eram magistrados habilitados com curso na Universidade de Coimbra e 

aprovado pelo Desembargo do Paço e nos locais onde não existisse juiz de fora, eram eleitos 

localmente os juízes ordinários, que não possuíam a formação letrada, mas eram tutelados 

pelos corregedores das comarcas
121

. 

 O corregedor era o primeiro magistrado régio na hierarquia da administração 

periférica, para assegurar e facilitar a ação da justiça, os monarcas foram permitindo em quase 

todas as comarcas, que os corregedores conhecessem das ações e avocassem ao seu juízo os 

feitos dos lugares onde não houvesse juiz de fora relacionava-se, sobretudo, com o 

Desembargo do Paço, exercia sua jurisdição na área da comarca e sua competência era 

dividida pelos setores da justiça, polícia e governo político. 
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 No que tange ao setor da justiça, a atribuição do corregedor era fiscalizar a atividade 

dos juízes ordinários, proceder autos de residência, inspecionar prisões, conceder salvo-

conduto e conhecer algumas causas dos juízes ordinários; no âmbito da polícia, vigiava e 

inspecionava as condições sanitárias das comarcas; e, por fim, politicamente, tutelava o 

governo na autorização para o lançamento de impostos e na inspeção e fiscalização das 

contas. 

 A natureza honorária das funções exercidas pelos corregedores pode ser bem 

representada no Livro I, título VII, n.º 22 das Ordenações Filipinas: 

   

22. Item, farão correição nos lugares onde Nós stivermos, e outra alguma 

Justiça não fará, postoque o lugar, onde Nós stivermos, seja da Rainha, ou 

de qualquer outro Senhor de terras, indaque nas ditas terras stêm (1) seus 

Ouvidores (2). Porque onde os ditos Corregedores stão, que principalmente 

representam nossa pessoa, não pode outra alguma Justiça fazer correição, 

nem conhecer dos feitos (3), que aos ditos Corregedores pertencem. 

 

 A expressão “onde os corregedores estão que principalmente representam nossa 

pessoa, não pode outra alguma justiça fazer correição” demonstra como esses oficiais 

representam o rei, como são detentores de uma parte do ofício que o exercício do poder régio 

integra.  

 Demonstrando toda esta divisão de ofício, segue um levantamento apresentado por 

António Manuel Hespanha no seu texto A Arquitectura dos Poderes
122

, em que o mesmo 

apresenta a lista com número de ofícios distribuídos em cada setor da administração central. 

 

Lista com número de ofícios distribuídos no setor da administração central 

Ofícios da administração central  

(Século XVII) 

Organismo Total 

Casa Real 108 

Casa da Suplicação 160 

Casa do Cível 55 

Conselho da Fazenda 22 

Casa dos Contos 67 

Desembargo do Paço 27 

Mesa da Consciência 18 

Outros Tribunais 143 

Totais 600 

Fonte: MATTOSO, José. História de Portugal: o antigo regime (1620-1807). 4. vol. Coordenação António 

Manuel Hespanha. Portugal: Editora Estampa, 1997. p. 172. 
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 Como bem ilustrado em todo contexto histórico que se insere o reinado de D. João IV, 

busca-se agora um fundamento teórico para esta manifestação do poder, como legitimar toda 

a atuação regia.  
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II.  O PODER E ESTADO PORTUGUÊS NO SÉCULO XVII 

 

  

II.1. O PODER COMO FORMA DE DOMINAÇÃO 

 

Conjugando com todo o contexto histórico apresentado no capítulo anterior, busca-

se agora um fundamento teórico para a manutenção do poder real exercido por D. João IV e 

toda a dominação que o mesmo exerceu sob a sociedade portuguesa, sendo certo que se deve 

visualizar o poder como a probabilidade de impor a própria vontade numa relação social, 

ainda que sob resistência, ao passo que dominação pode ser caracterizada como a 

probabilidade de encontrar obediência a uma ordem entre pessoas específicas, que 

evidenciava uma relação entre dominadores e dominados. É certo que compete 

exclusivamente ao Estado o uso da força física
123

.  

 A manifestação do poder deve ser visto não apenas à luz do entendimento político e 

sua relação com os homens, mas também visualizá-lo em sua formulação negando a 

dignidade e a legitimidade de uma tradição
124

. Tal afirmativa apresentada por Giuseppe Duso 

é corroborada com toda a história do governo e a manifestação do poder, as quais não podem 

ser vistas e definidas de forma homogênea: 

 

(...) o significado do governo, que determina a maneira de entender a função 

do imperium até as Políticas do começo do século XVII, é bem diferente: ele 

implica um contexto baseado em relações sociais reais, assim como 

aparecem em cada caso específico; na existência de um cosmos, que é 

elemento de ordem; na desigualdade e na diferença das qualidades dos 

homens; na necessidade da virtude, que é verdadeira fonte do bom governo. 

Ora, são justamente esses elementos a serem considerados, pela ciência nova, 

como causa de conflitos e incerteza. 

 

 O poder da sociedade ou do corpo político deve ser fundado na vontade dos indivíduos 

que compõem o espaço físico em que ocorrerá a submissão ao poder, contudo, tanto a história 

dos povos, quanto a vivência cotidiana, impõe verificar a impossibilidade de uma 

manifestação do poder capaz de conciliar a vontade de todos, vez que todo o ser humano é 

dotado de anseios e necessidades diversas. O poder é único e pertence a todo corpo político: 
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comporta submissão, posto que é racional e é legitimado pela expressão de vontade de uma 

maioria, o exercício do poder é autorizado por todos a um representante do sujeito coletivo, o 

qual deve exercer em prol da coletividade. Entretanto, tal afirmativa deve ser vista com algum 

cuidado no decorrer da história. 

 A manifestação do poder, a figura política, o espaço de dominação e os legitimados 

para o fazer devem ser vistos com certa cautela em um trabalho historiográfico, uma vez que 

o exercício do poder tem ligação direta com o período histórico e os povos que a compõem. A 

hierarquia deve ser estabelecida entre as figuras do espaço territorial como metáforas da ação 

política e decisiva para o desenvolvimento do discurso geral sobre a razão de Estado. 

 Aristóteles, em sua obra A Política, afirma que por natureza e para a manutenção das 

espécies, um ser manda e outro obedece, pois aquele que tem inteligência capaz de prever tem 

de modo natural a autoridade e poder de chefe, aquele que não tem força física para executar, 

deve, obrigatoriamente, servir. Para tal filósofo, o homem é um animal político por natureza, 

somente ele possui o dom da palavra, a qual possui a finalidade de fazerem-se entender entre 

si a assim saber o que é útil, o que é prejudicial e via de consequência determinar o justo e o 

injusto, bem e mal
125

. 

 Tal afirmação aristotélica tem como fundamento a família, a obra do filósofo em 

comento analisa o poder ao partir da natureza humana e seguir para a família, afirma ainda 

que todos os sentimentos dessa ordem [justo, injusto, bem e mal] cuja comunicação forma 

exatamente a família do Estado
126

. Deve-se ressaltar que todo este estudo fora desenvolvido 

nos idos de 390 a. C., uma visão a partir daquela sociedade grega. 

 Já o teórico Jean-Jacques Rousseau, em 1757, traz à baila sua obra intitulada Do 

Contrato Social
127

. As ideias políticas do filósofo e escritor francês voltadas contra as 

injustiças da época, repercutiram nos destinos da revolução francesa de 1789. Em sua obra o 

governo ou suprema administração é um corpo intermédio, estabelecido entre os vassalos e o 

soberano, para uma mútua correspondência entre eles, o exercício legítimo do poder 

executivo; e o príncipe, o homem ou corpo incumbido dela
128

.  

 No Leviathan
129

, obra publicada no ano de 1651 por Thomas Hobbes, o Estado é como 

uma instituição que nasce do somatório da entrega das liberdades individuais. O contrato 
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social representa esta entrega pelo o indivíduo de toda a sua liberdade a esta entidade, que 

tem por finalidade garantir a segurança e a paz. Uma vez entregue toda a sua liberdade, não 

poderá o indivíduo opor-se ao Estado, criado a partir de sua própria liberdade. 

 Para Thomas Hobbes, antes do Estado, os homens viviam no que ele denomina estado 

da natureza, que é um estado de caos, em que prevalece a vontade do mais forte. Contexto que 

leva à degradação e à destruição humanas, porque nenhum instituto jurídico pode sobreviver 

em um ambiente em que irá prevalecer a vontade do mais forte.  

 O teórico francês Jean Bodin, por meio de sua obra publicada em 1576 Les Six Livres 

de La Republique
130

, trabalhou a própria relação entre Estado e nação, concentrando na noção 

de soberania
131

. Por este desenvolvimento, muitos o consideram como o pai da Ciência 

Política. Sua obra foi escrita no final da Idade Média, quando começava a surgir a unificação 

dos antigos principados, com a centralização do poder. Ele propõe que as diversas 

organizações administrativas sejam reunidas em uma só, a qual irá sobrepor-se aos 

principados. Esta organização única configura o Estado com a característica indefectível da 

soberania, no âmbito interno postando-se hierarquicamente acima das demais entidades. 

  Como explanado nos parágrafos anteriores, muitos foram os autores que estudaram as 

formas como o poder é exercido e manifesto. São análises a partir daqueles que detêm o 

poder, bem como a partir daqueles em que o poder é exercido. Mas imperioso se expor os 

posicionamentos de Max Weber e Maquiavel acerca do poder como forma de dominação. 

 Max Weber (1864-1920), uma autor mais contemporâneo, constata que no cerne das 

relações sociais, moldadas pelas lutas, a questão da dominação, assentada em uma verdadeira 

constelação de interesses, monopólios econômicos e a dominação estabelecida na autoridade, 

ou seja, caracterizava o poder de dar ordens. Apesar de seus estudos terem um enfoque no 

capitalismo, sendo uma de suas principais obras Economia e sociedade: fundamentos da 

sociologia compreensiva
 132

, muito importante foi sua contribuição para o estudo acerca da 

manifestação do poder. 

Dando início ao pensamento weberiano, convém analisar sua definição para a 

dominação, como sendo uma situação de fato, onde o dominador irá influenciar nas ações de 

outras pessoas (dominados), e de fato as influencia de tal modo que estas ações, num grau 

                                                 
130

 BODIN, Jean. Les six livres de la republique.  Paris: A Lyon, de L’inprimerie de ien de tournes, 1579. 
131

 Jean Bodin e seu conceito de soberania será melhor analisado no tópico II. 3. A soberania como expressão do 

poder. 
132

 WEBER; Max. Economia e sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva. Vol. II. Trad. Regis 

Barbosa e Karen Elsabe Barbosa. São Paulo: Editora Universidade de Brasília, 2004. 



 

 

53 

socialmente relevante, se realizam como se os dominados tivessem feito do próprio conteúdo 

do mandado a máxima de suas ações C'obediência
133

. 

Max Weber traz a definição do poder, esta relação formal de comando-obediência, 

ligada diretamente ao elemento da legitimação, tanto que os diversos tipos de poder 

distinguem-se entre si com base na diferente motivação da legitimidade/dominação. Seus 

estudos têm o expoente do poder sob a ótica da dominação, afirma que o exercício do poder 

tem ligação direta com a dominação, “a dominação, ou seja, a probabilidade de encontrar 

obediência a um determinado mandato, pode fundar-se em diversos motivos de 

submissão
134

”, divide esta obediência em três tipos, quais sejam: dominação legal, como 

sendo a dominação burocrática, em virtude de um estatuto, obedece-se uma pessoa em virtude 

de uma regra estatuída; a dominação tradicional, em virtude da crença na santidade das 

ordenações e dos poderes senhoriais, a submissão está fixada pela tradição; e a dominação 

carismática, em virtude de devoção afetiva à pessoa do senhor e a seus dotes sobrenaturais 

(carisma). 

Durante o reinado de D. João IV, pode-se vislumbrar como a dominação vigente era 

a tradicional, em que havia uma crença na santidade do monarca, obedecendo-o em virtude de 

sua dignidade própria, santificada pela tradição
135

. O monarca seria o senhor, o qual ordena 

seus súditos, a população. Toda esta tradição pode ser vista na retomada do trono português 

pelo monarca de descendência régia e herdeiro legítimo da coroa do Reino de Portugal, o 

sereníssimo D. João IV, legitimado pelo povo para assumir o reino. 

Tem-se na dominação tradicional a coexistência por um lado de uma atividade 

ligada à tradição e do outro uma atividade livre, um vínculo que deixa liberdade conforme 

pontos de vistas juridicamente informais e irracionais de equidade e justiça em cada caso 

particular, e com consideração da pessoa
136

.  

O trecho destacado no parágrafo anterior demonstra com clareza a manifestação do 

poder e estabelece uma relação direita com o poder de polícia, aquela manifestação do poder 

baseada na justiça do caso concreto, ou seja, o monarca, forjado na sua órbita pessoal, 

buscando o bem comum, decidirá, naqueles casos onde não há regulamentação, o meio pelo 

qual a questão levada ao seu “julgamento” deverá ser solucionada. 

Em sua obra, Weber ainda afirma que o quadro administrativo (que representa a 

organização do domínio político) é formado por “servidores”, os quais são pessoas que estão 
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ligadas ao monarca por um vínculo de fidelidade e que o conceito burocrático de competência 

estaria relacionado a uma esfera de jurisdição objetivamente delimitada, ou seja, a extensão 

do poder do servidor estava em cada caso regulado pela discrição do senhor
137

.  

Não se pode olvidar que tal afirmação weberiana encaixa-se perfeitamente com os 

ofícios existentes na sociedade portuguesa do século XVII, toda aquela divisão régia, com um 

nobre corpo administrativo auxiliando o monarca no exercício de suas funções. O domínio 

organizado demanda uma administração contínua e exige que a conduta humana seja 

condicionada à obediência aos portadores do poder legítimo. 

O que regula as relações do quadro administrativo patriarcal é a fidelidade pessoal 

do servidor, os quais são escolhidos em completa dependência do senhor, não possuindo 

nenhuma garantia contra seu arbítrio
138

. Neste caso, o domínio seria decorrente do direito de 

exercício do senhor, afirmação que pode ser corroborada com o disposto no título 26, do livro 

II, das Ordenações Filipinas. O detentor do poder deve ter sempre obediência dos indivíduos 

que compõem o quadro administrativo. 

Passa-se agora à análise do poder sob a perspectiva da obra O Príncipe
139

, escrita 

por Nicolau Maquiavel, para Vossa Magnificência Lorenzo Médici (1492-1519), na qual o 

mesmo faz um associação direta entre a manifestação do poder como reflexo direto da 

dominação exercida pelos monarcas daquela época. Tal obra pode ser considerada como uma 

leitura polêmica e revolucionária, que reflete bem aquela sociedade dos idos de 1513. 

A referida obra retrata o poder de uma maneira bem realista, traz a questão da 

dominação, as formas de ascensão ao poder, bem como as maneiras de manter-se no poder, 

tudo isto a partir da perspectiva do dominador
140

. Cabe ressaltar que a obra em comento parte 

da consciência do fato de que na Itália existia uma situação de crise de todas as velhas 

instituições, em que para haver uma edificação do Estado, deveria existir um poder absoluto 

de um príncipe que pudesse realizar tal movimento. 

O autor José Nivaldo Júnior em sua obra crítica sobre O Príncipe de Maquiavel 

traz uma importante observação, ou melhor, uma constatação da obra em comento à luz dos 

                                                 
137

 Idem. 
138

 Neste ponto convém ressaltar os estudos de Weber: os “ofícios”, muito presentes na Idade Moderna, são 

concedidos pelo monarca a determinado cidadão que ele escolheu, assim sendo, há uma certa dependência em 

relação ao rei, somente após a patrimonialização dos ofícios que tal característica de subordinação deixa de 

existir, pois tais ofícios são tratados como bens, com valores pecuniários. 
139

 MAQUIAVEL, Nicolau. O príncipe: comentado por Napoleão Bonaparte. Tradução: Pietro Nassetti. São 

Paulo: Martin Claret, 2007.  
140

 Deve-se ressaltar que são inúmeras as teses e obras que retratam o filósofo fazendo muito mais menção ao 

papel do príncipe do que ao comportamento do povo, isto é, analisa-se muito o que Maquiavel teria falado a 

respeito do governante e pouco o seu discurso em relação ao governado.  



 

 

55 

dias atuais, afirmando-se que o Príncipe é todo aquele que conquistou, de alguma forma, 

autoridade legítima sobre outros seres humanos e que Estado deve ser visto como um espaço 

no qual se exercita o poder
141

. 

Maquiavel demonstra os meios que o príncipe deve utilizar para se manter no 

poder, traz como princípio nodal o conhecimento da realidade, não apenas daquele período 

compreendido na obra em foco, mas sim conhecer a realidade de todos os tempos, pois se 

deve aprender com os exemplos passados os erros e acertos e assim aplicar no seu exercício 

de poder. Outra forma de dominação é por meio do temor dos súditos, uma vez que os 

homens têm menos escrúpulos em ofender aqueles que se amam, pois o amor é mantido por 

vínculos de gratidão, os quais se rompem quando deixam de ser necessários; contudo, o temor 

é mantido pelo medo do castigo e nunca falha, por isso o uso do temor dos súditos como 

forma de dominação deve ser visto como consequente manutenção do poder, para ele é 

melhor ser temido do que amado: Os homens amam de acordo com seu próprio arbítrio, mas 

temem segundo a vontade do príncipe
142

. 

 Esta obra serve como um divisor de águas entre poder e religião, ou seja, o Estado 

concentra o poder, e este não se insere no domínio de Deus. Estado ou poder são domínios 

dos homens
143

.   

 O monarca, apenas ele, detém o poder necessário para fazer prevalecer o bem estar na 

sociedade, o poder de polícia surge como o meio de dominação e imposição do poder, mais 

eficaz de fazer manter os equilíbrios sociais. 

 Outra informação que depreendemos desta obra clássica é transitoriedade do poder, ou 

seja, o poder não é algo eterno e qualquer pessoa pode exercê-lo. Isto é fundamental para que 

os estamentos passem a ceder lugar às classes sociais, regime que permite a mobilidade 

vertical.
144

 

 O escritor português D. Francisco Manoel de Mello, contemporâneo da Restauração e 

que esteve no Brasil, compôs e datou várias obras, entre elas Vida, e morte, dittos e feytos 

D’ElRey Dom João o IV de Portugal, obra em que podemos vislumbrar em algumas partes 

esta ideia de dominação por parte do monarca, convém transcrever um trecho: 

 

Axioma he dos Reys, que me amem, por escuzar que me temão; o povo 

sempre deseja ser antes temido que amado; porque nas vias acçoens, que 
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emprende, obra o medo, mais deligente que o respeyto.
145

 

 

 O poder de polícia do século XVII serviu como forma de edificar uma nova ordem, 

por meio do exercício deste poder limitado apenas na boa ordem comunitária, o monarca 

buscava o equilíbrio da sociedade, ou seja, o feudalismo estava em crise e havia uma rica 

burguesia em ascensão, o período era de transição, sem o total abandono dos princípios 

feudais, ainda muito presente no cotidiano moderno, mas com as inovações e mudanças 

necessárias para atender a nova sociedade burguesia e pré-capitalista
146

.  

 Após a discussão acerca da manifestação do poder, como a questão da dominação 

estava presente na monarquia portuguesa do século XVII, cabe analisar agora sua expressão 

máxima, qual seja, a soberania. Não se pode abordar o poder, sem trazer uma explanação da 

soberania dos estados. 

 

 

II.2. A SOBERANIA COMO EXPRESSÃO DO PODER  

 

  

 Ao se analisar a manifestação do poder deve-se desde logo associá-la à soberania, 

dando enfoque à questão estatal, ou seja, ao Estado e todo o arcabouço que o forma, trazendo 

a questão da soberania e sua conceituação. A evolução do conceito de soberania deve ser 

ponderada, uma vez que uma idéia meramente política avançou para uma concepção jurídica, 

com consequências de ordem prática, especialmente no que tange ao poder de polícia estatal e 

sua expressão máxima da soberania
147

. Pode-se afirmar que a soberania é a contraposição do 

poder do Estado a outros poderes
148

, sendo este conceito volátil e mutável durante os diversos 

períodos históricos. 

 Na Antiguidade não havia um ambiente propício para o desenvolvimento do conceito 

de soberania, segundo Aristóteles o caráter distintivo do Estado estava na autarquia, ou seja, 

ter aptidão para atender suas próprias necessidades, que pode ser considerada como condição 

fundamental da qual depende o cumprimento dos fins do Estado, ou seja, realizar o viver 
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perfeito.  Na sua obra Política
149

 ele afirma que a sociedade se formou da reunião de várias 

aldeias, a qual constituiu a Cidade, sendo organizada para conservar sua existência, como 

também para buscar o bem estar social; afirmou também que o homem é um animal cívico, 

mais social do que os demais animais que vivem juntos, afirmando que somente ele tem o 

dom da palavra, por meio da qual o homem expressa seus sentimentos e manifesta seus 

anseios, conseguindo manifestar-se acerca do bem e mal, útil e noviço, justo e injusto, sendo 

este comércio da palavra é o laço de toda sociedade doméstica e civil
150

. As sociedades 

domésticas e os indivíduos são partes integrantes desta Cidade, todas subordinadas ao corpo 

inteiro, distintas por seus poderes e suas funções, as quais se integram e completam, tornando-

se inúteis quando desarticuladas
151

, semelhantes às mãos e aos pés que, uma vez separados do 

corpo, só conservam o nome e a aparência, sem a realidade, como uma mão de pedra. O 

mesmo ocorre com os membros da Cidade: nenhum pode bastar-se a si mesmo
152

. Por este 

motivo, a inclinação natural, é que leva os homens a este gênero de sociedade. 

 Também em Roma os juristas limitam-se a constatar os meios pelos quais os povos 

exercitavam seus direitos
153

, faltava a esses povos antigos a consciência da concessão da 

soberania, ou seja, a contraposição do poder do Estado a outros poderes. 

 Durante a Idade Média pode-se relacionar a soberania ao feudo, devido ao rígido 

sistema feudal, todo aquele que não obtivesse o feudo diretamente do rei, devia fidelidade e 

obediência aos barões e não àqueles
154

. Havia necessidade de o Estado tornar-se independente 

do poder senhorial, não se analisando neste momento a alteração de classe dominante e de 

manifestação de poder entre os cidadãos, constata-se apenas a necessidade iminente de 

submeter o povo ao poder real e não aos senhores feudais. 

 No fim da Idade Média o monarca detinha a supremacia, a ideia de que tudo devia 

concentrar-se na Coroa foi reforçado com a ideia de unidade do Estado, na medida em que se 

fazia necessário um centro unificador do poder. Neste momento o conceito teórico de 
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soberania encontra um terreno fértil e propício para desenvolver-se de maneira
155

. 

 Em 1576 o teórico Jean Bodin desenvolveu em sua obra intitulada Les Six Livres de la 

Republique
156

 o conceito de soberania, sendo um dos maiores pensadores políticos da 

Renascença, o qual contribuiu de forma contundente para a formação do Estado Moderno. Tal 

obra foi escrita no final da Idade Média, um período marcado pela anarquia espiritual 

provocada pelas guerras religiosas, uma situação que impunha necessariamente o 

restabelecimento de um poder central forte e o revigoramento ou criação de conceitos 

jurídicos a esse fim apropriados que pudessem servir de travejamento para uma nova 

construção do Estado
157

, começava a haver à unificação dos antigos principados com a 

centralização do poder. 

 Bodin foi o pioneiro em mencionar o poder soberano do Estado – supremo e 

independente, a chamada suprema potesta, motivo pelo qual é considerado por muitos como o 

primeiro teórico a desenvolver o conceito de soberania. Tal conceituação é vista a partir de 

um sentido positivo, trata-se de um poder supremo e absoluto posto à disposição do príncipe 

para ser o meio necessário para a realização da unidade do Estado
158

. 

 Para este teórico, a soberania é um poder perpétuo e absoluto, que possui como únicas 

limitações a lei divina e a lei natural, devendo o seu caráter absoluto ser visto dentro dos 

limites estabelecidos por essas leis. Esta ideia de poder absoluto vem ligada à crença na 

necessidade de concentração nas mãos do governante, o povo se despoja do seu poder 

soberano e o transfere inteiramente ao governante. Assim sendo, o poder conferido ao 

soberano é o reflexo do poder divino, motivo pelo qual os súditos devem obediência ao seu 

soberano. 

 

Nada havendo de maior sobre a terra, depois de Deus, que os príncipes 

soberanos, e sendo por Ele estabelecidos como seus representantes para 

governarem os outros homens, é necessário lembrar-se de sua qualidade, a 

fim de respeitar-lhes e reverenciar-lhes a majestade com toda a obediência, a 

fim de sentir e falar deles com toda a honra, pois quem despreza seu príncipe 

soberano despreza a Deus, de Quem ele é imagem na terra
159

. 

 

 Interessante apontar a opinião de Cabral de Moncada acerca das ideias políticas de 
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Jean Bodin, onde o mesmo afirma que Bodin não quis fundar o poder absoluto dos reis ou a 

monarquia absoluta
160

 que veio a triunfar no século imediato com Luís XIV na França, ele 

estava ainda muito perto da Idade Média e era demasiado humanista para que pudesse ser esse 

o seu ideal de Estado
161

. Mas não se pode deixar de considerá-lo como precursor da 

monarquia absoluta do século XVII. 

 

Não obstante não abraçar a ideia do <direito divino dos reis>, nos termos 

dum BELLOY e de um BARCLAY, nem a de uma soberania sem limites 

constitucionais, as suas doutrinas imediatamente só aproveitaram, segundo 

observa ALLEN, ao robustecimento dessas duas tendências que haviam de 

triunfar com a monarquia de Luís XIV. Abriu grandemente o caminho a essa 

evolução política. E, facto não menos curioso: se BODIN pode, neste 

sentido, considerar-se um precursor da monarquia absoluta do século XVII, 

por outro lado o seu conceito de soberania, como instrumento conceitual 

finamente elaborado por ele, não deixava também de servir a Revolução, 

logo que na mudança do cenário ideológico, depois de ROUSSEAU, o povo 

se substituísse enfim aos reis como detentor dessa soberania inalienável, 

indivisível e não susceptível de limitações jurídicas intrínseca. E neste 

aspecto, mas só neste aspecto, BODIN foi indiscutivelmente também um 

precursor da democracia moderna. 

 

 Com o Contrato Social de Jean Jacques Rosseau considera-se a transferência da 

titularidade da soberania do monarca para o povo, concebe-se o povo como fonte de poder do 

Estado. Nos séculos XVII e XVIII tem-se o expoente da doutrina de que o povo detém a 

soberania, a qual está diretamente associada à ideia de poder. 

  

Sob o prisma interno, devido à influência do trabalho de Rosseau (O 

Contrato Social) e da Revolução Francesa, a soberania é concebida como 

potestade pública, inerente ao Estado, por ser elemento dele. No conceito de 

Estado há poder “comandante”; e soberania é, verdadeiramente, poder ou 

potestade. Conforme essa doutrina, a soberania é poder de (a) vontade e de 

(b) comando, com (c) independência. 

(a) A soberania é poder de vontade no sentido de que a coletividade não se 

distingue do Estado, que é povo organizado, sob um território e governo. A 

soberania é a “vontade” desse “Estado-Nação”; e a manifestação dessa 
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vontade, por excelência, é a lei. Esse modo de pensar decorre das idéias de 

Rousseau, incorporadas ao Direito na França, especificamente nas 

Declarações de Direitos subsequentes à Revolução.  

(b) Inexistiria soberania, contudo, se o Estado não pudesse impor essa 

vontade, imperativamente, aos súbitos. A soberania é poder comandante, 

embora produzido nos limites dos Direito: trata-se de poder, ou potestade 

jurídica. Esta vontade é superior às demais, coletivas ou individuais, 

existentes no território. Ela é ordem, o que implica vontade superior (do 

Estado) e inferior (dos particulares). 

(c) Porém, não se confundem soberania e arbitrariedade. Isso porque há 

casos em que o Estado não pode “intervir”, como ocorre nos direitos 

individuais; ou seja, apenas numa “certa medida” o Estado pode “restringi-

los”. A soberania, se bem seja poder independente, não é ilimitada. 

Por isso, a soberania tem caráter positivo (ela é vontade e, como tal, tem 

poder de comando) e negativo (é uma vontade que jamais pode ser 

comandada por outra vontade).
162

 

 

 É relevante destacar, ainda, quanto à titularidade da soberania, que existem duas 

teorias básicas, quais sejam, as Teorias Teocráticas
163

 
164

, segundo as quais todo poder vem de 

Deus e que, em última análise, o titular da soberania é a pessoa do monarca, uma vez que 

Deus teria concedido o seu poder a este, quem vai personificar a soberania é de origem divina 

e as Teorias Democráticas
165

, segundo as quais, a soberania teria origem no povo, levando em 

consideração que o povo participa da formação da vontade do Estado, restando preservado, 

pois, o fundamento democrático desta afirmação teórica
166

.  

 Já em uma visão mais atual acerca do conceito de soberania, há quem se refira à 

soberania como um poder do Estado, enquanto outros preferem concebê-la como qualidade do 

poder do Estado, diferente posição tem Hans Kelsen que, segundo sua concepção 

normativista, entende a soberania como expressão da unidade de uma ordem. 

 A doutrina brasileira sedimentou entendimento acerca das características da soberania 

como sendo a unidade, indivisibilidade, inalienabilidade e imprescritibilidade; prevalecendo a 

afirmativa de que a soberania é elemento do conceito de Estado. 

 Nas palavras de Oswaldo Aranha Bandeira de Mello o Estado, enquanto organização 
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jurídica de um povo, em um determinado território, sob um poder supremo, com finalidade de 

realização do bem comum dos seus membros, pressupões de um lado a organização jurídica 

do Estado-poder e do outro o Estado-sociedade.
167

 Como titular de direitos e obrigações para 

realizar esse objetivo, em dado território, o faz [o Estado] com um poder supremo, que 

consiste na instituição governamental provida da qualidade de decidir em última instância, 

ou seja, da soberania
168

; assim, para este autor, o Estado é titular dos direitos de poder 

público soberano, dos direitos de supremacia sobre os seus membros, e em dado território, 

para alcançar o bem comum.
 169

 

 Para o autor José Afonso da Silva o Estado é constituído de quatro elementos, quais 

sejam: poder soberano, povo, território e finalidade.  Ou seja, um poder soberano de um povo, 

situado em um território, com certas finalidades. O Estado é a ordem juridicamente soberana 

que tem por fim o bem comum de um povo situado em determinado território
170

. 

 A concepção brasileira de soberania deve ser vista sob o enfoque do artigo 1º da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: 

 

Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 

dos Estados e dos Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) 

 

Parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. 

 

 Como se pôde observar, a questão do poder e o exercício da soberania possuem 

relação direta com a evolução da sociedade, desta forma tais figuras serão analisadas no 

contexto histórico do século XVII, momento em que se tem o absolutismo e toda a 

manifestação do poder real sendo exercida no seu ápice, motivo pelo qual se faz imperioso 

analisar o chamado absolutismo que cerca o reinado de D. João IV.  

 Antes de se adentrar no tópico seguinte, interessante transcrever um trecho do livro de 

Heraldo Vitta sobre esta relação soberania/absolutismo: 

 

O conceito de soberania desenvolve-se no absolutismo do Estado: este é o 

titular do poder público e, por isso, todo o direito ao exercício da função 

pública deriva dele. O poder estatal é o único titular originário de todos os 
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direitos de “senhoria”. Esses direitos pertencem-lhe; apenas o exercício o 

Estado pode, segundo seu juízo, delegar.
171

 

 

 Passa-se agora ao estudo do Estado Absolutista e como a questão do poder e da 

soberania possuem relação, tudo isto base para a manifestação do poder de polícia 

vislumbrado no reinado de D. João IV 

 

 

II.3. O ESTADO ABSOLUTISTA E A DOUTRINA DO DIREITO DIVINO DOS REIS 

 

 

 O termo absolutismo é usado para identificar um regime político europeu, 

característico do período denominado Idade Moderna, que em linhas gerais estendeu-se entre 

a segunda metade do século XV e a Revolução Francesa, contudo não se poder deixar de 

olvidar que suas origens remontam à Idade Média e que em alguns casos estendem-se após à 

Revolução Francesa. Embora com características próprias em cada país, algumas 

características gerais identificam o absolutismo, como o rei sendo o supremo legislador, 

administrador e juiz; deve ser visto como uma forma de organizar o Estado e como resultado 

do humanismo e do patriotismo
172

. O rei encarna o ideal nacional e todos os poderes do 

Estado. 

 

O absolutismo pode ser identificado como uma forma específica de 

organização do poder “ligada ao espaço cultural do Ocidente europeu, 

durante a Idade Moderna e na forma institucional do Estado Moderno” e 

descrito como “sistema político em que o detentor do poder exerce este poder 

sem dependência ou controle de outros poderes, superiores ou inferiores”
173

. 

 

 Com o absolutismo, chegaram ao fim os laços de suserania e vassalagem que 

marcaram o período medieval. As monarquias nacionais que surgiram na Europa, resultantes 

do processo de centralização política, resultariam na formação deste sistema característico da 
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Idade Moderna. O monarca, encarnando o conceito de soberania de Jean Bodin, começa à 

unificação do poder, o direito feudal começa a ser substituído por um novo direito, inspirado 

no antigo direito romano. 

As idéias de Bodin retratam o que foi o Estado Absolutista no "ancien 

régime" de França: um Estado onde se considerava o poder do monarca 

como absoluto e de origem divina (teoria do "direito divino dos reis"); onde a 

propriedade privada era inviolável segundo os princípios do direito civil 

romano ("jus"), contando com forte apoio por parte da burguesia mercantil. 

Com o fim do feudalismo, temos a ascensão de uma classe burguesa, uma classe 

detentora do poderio econômico, mas com o desprestígio político, sem a mesma importância 

destacada à nobreza. Esta categoria rica da sociedade moderna, a burguesia comercial, 

longamente associada a Coroa, desejava a união de sua riqueza ao poder político
174

. O apoio 

ao absolutismo somente iria servir à burguesia enquanto esta classe emergente não pudesse 

diretamente conquistar o poder, por isso quando teve possibilidade de fazê-lo, acabou por 

destruir esse modelo absolutismo. 

O fortalecimento do Estado, personificado na figura do rei, se festa à custa do 

declínio dos poderes que lhe faziam concorrência, como a nobreza e a Igreja. Muitos poderes 

até o momento pertenciam apenas à Igreja agora são transferidos para as mãos do monarca. O 

rei passou a controlar politicamente tanto a burguesia como a nobreza. 

A teoria do direito divino dos reis vem associada à noção de poder soberano, mas há 

que se ressaltar que tal teoria teve muitas interpretações desde o período medieval e encontrou 

formas varias de expressão nos diversos reinos, mas em sua forma definitiva envolveu as 

seguintes proposições: 1) a monarquia é uma instituição divinamente organizada, 2) direito de 

hereditariedade é indiscutível
175

, 3) os reis são responsáveis somente perante Deus e 4) não 

resistência e obediência passiva impostas por Deus
176

. 

 No que tange a esta teoria do direito divino, durante o período medieval, muito 

influenciado pela raiz cristã, teve como seus autores principais S. Tomás de Aquino e Santo 

Agostinho, os quais difundiram a idéia de origem divina do poder, onde Deus criou o poder 

como uma necessidade social tendo como objetivo a realização do bem comum
177

.  

De encontro com a doutrina luterana do direito divino dos reis, a doutrina católica 

exposta por Botero em Da razão de Estado defende que a autoridade política é instituída de 
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iures humano (por direito humano), tem-se a transferência do poder que estava no povo para o 

rei, desta forma o Príncipe não tem superior, não há ninguém que possa obriga-lo a nada, 

estando livre do poder coercitivo das leis, mas deve seguir as lei natural para que seu governo 

seja legítimo
178

. 

 Segundo a ordem divina e natural, o direito de sucessão hereditária, adquirido pelo 

nascimento, seria imprescritível e pessoal, não podendo ser anulado por usurpação, golpes de 

Estado ou incapacidade de um herdeiro. O herdeiro de um trono seria rei durante toda a sua 

vida, assim como serão por direito seus herdeiros, ainda que uma dinastia usurpadora tenha 

se apossado do trono por mil anos
179

. 

  Nos assentamentos das Cortes em janeiro de 1641, documentos pelo qual se legitimou 

o poder de D. João IV ao trono, abordando a questão sucessória ao trono português, com 

fulcro neste documento pode-se afirmar que a teoria do direito divino dos reis não foi 

abarcada. Como se observa pelas seguintes afirmações feitas no tratado o Reino de Portugal é 

que tem o legítimo poder para aclamar rei, quem tiver direito (sucessório) de o ser; o poder 

régio está no povo e na república; é o povo quem transfere o poder para o rei, o qual deve 

conservá-lo; os reinos poder privar os reis que considerem intrusos ou tiranos, negando-lhe 

obediência. 

 

Que o Reyno de Portugal tem legitimo poder para acclamar Rey, a quem 

tiver legitimo direito para o ser; e privar o que o não tiver, e for intruzo; sem 

ser necessária authoridade, ou sentença do Summo Pontífice, nem de outra 

pessoa alguma. § I. – Que o poder Régio dos Reys está nos Povos, e 

Respublicas, e dellas o receberão immediatamente. § II. – Que ainda que os 

povos transferissem o poder nos Reys, lhes ficou habitualmente, e o podem 

reassumir quando lhes for necessário para sua conservação. § III. – Que 

podem os Reynos e povos, privar aos Reys intruzos, e tyrannos, negando-lhe 

a obediencia; submettendo-se a quem tiver legitimo direito de reynar nelles. 

§ IV. – Que os Reynos, posto que sejão Catholicos, não tem regularmente, 

senão só em certos casos dependência do Summo Pontífice, para privarem os 

Reys tiranos, e intruzos, e acclamarem aos que forem legítimos. § V. – Que o 

Reyno de Portugal teve legitimo poder para privar da posse do mesmo Reyno 

a el-Rey Catholico de Castella, e restituie-o ao Sereníssimo Rey João o IV. 

(...)
180

 

 

 Outro fato que demonstra este desprendimento ao poder divino dos reis consiste no 

reconhecimento eclesiástico do rei D. João IV pelo Papa Clemente IX, somente em 1669, 
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noventa e um anos após a retomada do trono português.  

 D. João IV possuía o direito à coroa, havia adquirido pelo nascimento e não poderia 

ser confiscado ou usurpado, mesmo que fosse por outro rei Católico. 

 

 

II.4.  A VISÃO DE PERRY ANDERSON AO MODELO ABSOLUTISTA 

 

 

Todo modelo absolutista tradicional foi questionado pelo autor francês Perry 

Anderson, em sua obra intitulada Linhagens do Estado Absolutista
181

, que consiste em um 

estudo marxista acerca do absolutismo europeu. O referido autor desenvolveu com riqueza de 

detalhes a transição do feudalismo para o capitalismo, no período que se convencionou 

chamar de Idade Moderna, examinando simultaneamente o absolutismo europeu em geral e 

em particular, representados pelas diferentes monarquias específicas da Europa pós-medieval. 

Cabe ressaltar que o presente trabalho desenvolve-se em uma linha weberiana, por isto foi 

feita uma leitura deste autor com minucioso cuidado, vez que o mesmo aborda como 

fundamento teórico os ensinamentos de Karl Marx. 

Com o fim do feudalismo, temos a ascensão de uma classe burguesa, uma classe 

detentora do poderio econômico, mas com um desprestígio político, sem a mesma 

importância destacada à nobreza, esta nova classe desejava a união de sua riqueza ao poder 

político
182

. 

Mas será que a monarquia absolutista centralizada e burocrática da fase moderna, 

aquela que contribuiu com os anseios desta rica burguesia, retirou o poder dos nobres feudais, 

desta aristocracia vigente na Idade das Trevas
183

 e volveu os burgueses como a alta classe, 

tornou-os os novos nobres da época? 

Engels afirma que as monarquias absolutistas dos séculos XVII e XVIII, seria um 

produto de um equilíbrio de classe entre a antiga nobreza feudal e a nova burguesia urbana
184

, 

seria uma verdadeira balança que no período em comento soube manter o equilíbrio entre 

nobreza e burguesia, ou seja, conseguiu através do poder de Estado atender aos anseios de 

ambos. 
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Para Marx o Estado absolutista com suas estruturas administrativas, era um 

instrumento tipicamente burguês, afirmando que a burocracia era apenas um meio de preparar 

o domínio da classe burguesa
185

. 

 

O poder do Estado centralizado, com seus órgãos onipresentes: exército 

permanente, polícia, burocracia, clero e magistratura – órgãos forjados 

segundo o plano de divisão do trabalho sistemática e hierárquica – tem sua 

origem nos tempos da monarquia absoluta, quando serviu à sociedade da 

classe média nascente, com arma poderosa nas suas lutas contra o 

feudalismo
186

. 

 

A monarquia absolutista foi uma forma de monarquia feudal, o Estado absolutista 

não era juiz entre a aristocracia feudal e a burguesia em ascensão, pelo contrário, era um 

aparelho de dominação feudal recolocado e reforçado
187

, onde a classe dominante permaneceu 

a mesma. 

No feudalismo tinha uma dominação política distribuída em uma cadeia de 

soberanias, com o desaparecimento gradual da servidão, este poder dos senhores feudais 

estava correndo risco, o resultado disso foi o deslocamento desta dominação política para um 

órgão centralizado e militarizado, que foi o Estado absolutista. Desta forma, teria um poder 

real reforçado, o qual teria maior força de repressão sobre as massas camponesas, assim o 

absolutismo emerge como o novo poder de coerção.  

A centralização daqueles poderes dispersos nas mãos dos inúmeros senhores feudais, 

em um único poder no topo da ordem social, representaria um poder maior de coerção sobre 

as massas, bem como a consolidação da propriedade feudal em sua base. A propriedade da 

terra tendia a tornar-se progressivamente menos “condicional”, à medida que a soberania se 

tornava correspondentemente mais “absoluta”
188

. O Estado centralizado seria o aparelho 

burocrático concentrador do poder e responsável pela divisão das prerrogativas autoritárias. 

Tendo esta propriedade na base do Estado absolutista, o direito romano, resgatado 

com o movimento Renascentista, veio não apenas como um desejo dos artistas da época de 

resgatar os valores desta civilização, mas também desta monarquia desejosa uma noção de 

propriedade mais delimitada. Uma das características do direito romano é o seu direito 

privado, sua regulamentação acerca da propriedade privada, o que vinha ao encontro com os 

                                                 
185

 ANDERSON, Perry. Op Cit.p. 16. 
186

 Idem. 
187

 Idem. 
188

 Ibidem.  p. 20. 



 

 

67 

desejos do período absolutista de uma propriedade privada absoluta e incondicional, diversa 

da propriedade feudal escalonada. 

 

O ressurgimento pleno da idéia de propriedade privada absoluta da terra foi 

um produto do início da época moderna. Foi apenas quando a produção e a 

troca de mercadorias atingiram níveis globais – tanto na agricultura quanto 

nas manufaturas – iguais ou superiores da Antiguidade, que os conceitos 

jurídicos criados para codificá-los puderam ganhar influência outra vez. A 

máxima “superfícies solo cedit” – propriedade única e incondicional da terra 

– tornou-se então, pela segunda vez, um princípio operacional na 

propriedade agrária (embora, de modo algum dominante), precisamente 

devido à difusão das relações mercantis no campo, que iria definir a longa 

transição do feudalismo ao capitalismo no Ocidente
189

. 

 

Durante o feudalismo, a propriedade representava uma potente forma de dominação 

camponesa pelos senhores feudais, tendo a terra um caráter maior de manifestação do poder, 

do que tanto de exploração comercial. Contudo com a ascensão das práticas comerciais e com 

a burguesia comercial e manufatureira, intensificam-se as relações econômicas, a exploração 

da terra rentável e geradora de renda. Vislumbra-se os primeiros indícios das relações 

capitalistas nas cidades e nos campos. A propriedade era vista como um fomento à expansão 

das mercadorias e conseqüentemente da economia. 

Neste momento, o direito romano emana como pano de fundo para o atendimento 

das necessidades de todas as classes existentes à época, economicamente correspondia aos 

interesses da burguesia comercial e politicamente respondia às exigências da aristocracia 

feudal. A intensificação da propriedade privada serviu como contraposto ao poder 

discricionário do monarca. 

 O monarca buscou cercar-se de juristas, cidadãos letrados, que tinham 

conhecimento das leis e assim poderiam auxiliá-lo na utilização do conjunto de leis romanas 

no desenvolvimento da sociedade moderna. O direito romano passou a ser visto como a mais 

poderosa arma intelectual disponível para proporcionar a integração territorial e o centralismo 

administrativo
190

, desta forma as monarquias absolutistas do Ocidente contaram com uma 

camada especializada de juristas para prover as suas máquinas administrativas
191

. 

Weber em seu texto afirma que o emprego de plebeus (juristas) a serviço do senhor 

praticamente constitui na Europa o elemento precursor do Estado moderno
192

, tal 
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posicionamento corrobora os estudos de Perry Anderson que aponta o resgate do direito 

romano (com a plena idéia de propriedade privada absoluta de terra), o meio capaz de atender 

aos anseios de todas as classes da Idade Moderna. 

Somando-se aos estudos de Perry Anderson acerca da continuidade do poder nas 

mãos da aristocracia, durante o absolutismo moderno, tem-se o fato do investimento burguês 

nos estudos de sua prole, desejando vê-los como pessoas letradas e não como responsáveis 

pela continuidade de seus negócios, uma vez que desejam ver seus herdeiros e descendentes 

ao lado da monarquia absolutista, a qual era rodeada de letrados. 

 

A burguesia comercial, dependente do rei, continuou presa aos vínculos 

tradicionais, subjugada ao papel de órgão delegado do supremo mercador, 

o rei em pessoa. Ao lado do príncipe, dentro do paço, uma camada de 

letrados, para cujo recrutamento a origem nobre não tem nenhum peso, 

forma-se, sobretudo, de rebentos de famílias burguesas, aptas a dar aos 

filhos educação universitária. Não foi a burguesia que renegou sua posição: 

ela apenas se acomodou ao estado-maior dirigente, que a cerca, tritura e lhe 

cunha interiormente o estilo de vida
193

. 

(...) 

O descrédito ao negócio e ao trabalho manual, em favor de valores que 

consagram à ociosidade letrada
194

. 

 

 Com toda a explanação anterior, pôde-se evidenciar o caráter feudal da monarquia 

absolutista, com os direitos feudais permanecendo como seqüelas jurídicas, políticas, 

econômicas, sociais e religiosas. Convém no próximo tópico verificar e apresentar a 

monarquia absolutista no reinado de D. João IV. 

 

 

II.5. UMA RELEITURA DO PODER ABSOLUTISTA NO REINADO DE D. JOÃO IV EM 

PORTUGAL 

 

 

 No tópico II.3. foi apresentado, em linha gerais, o regime político europeu, 

característico do período denominado Idade Moderna, qual seja, o modelo absolutista, com a 

característica marcante da centralização do poder nas mãos do monarca, sendo reinado do 

monarca francês Luís XIV, o Rei Sol, o melhor expoente desta afirmativa. Mas será que o 

reinado de D. João IV pode ser visto com este ideal?  
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 O absolutismo português teve sua origem no reinado de D. João I, desenvolvendo-se 

com D. João II e com D. Manuel I, vindo a encerrar seu curso no século XIX. O antigo 

absolutismo português, em que o poder real se constituiu como uma fonte de autoridade 

tornou-se opressivo sob o domínio dos Filipes, governos de caráter despóstico, onde se perdeu 

a influência política das Cortes, o Conselho de Portugal e outros órgãos consultivos apenas 

serviram para cobrir os arbítrios do monarca
195

.  

 Quando D. João IV subiu ao trono português, na sequência ao período da Restauração, 

datada de 1º de dezembro de 1640, algumas dificuldades surgiram para que tal monarca 

pudesse exercer o seu poder absolutista. Entre tais óbices pode-se listar a ausência da corte em 

Lisboa, uma vez que, com a transcrição do poder real em 1580 para um monarca espanhol, os 

órgãos de exercício do poder central
196

 deixaram de estar situado em solo lusitano, motivo 

pelo qual em um curto espaço de tempo tiveram que ser criadas novas instituições do poder 

régio.  

 Após a aclamação de D. João IV, procurando-se consolidar o novo governo, 

reconheceu-se que o poder de El-Rei era limitado pela vontade da nação. Nas Cortes de 1641, 

perfilhou D. João IV como Rei, prestando-lhe obediência e restituindo-lhe o reino.  

 Em que pese os termos das Cortes de 1641 e da afirmação de que o povo é o detentor 

do poder, o qual transfere ao soberano a legitimidade para exercê-lo, não se pode deixar de 

constatar que tal monarquia possuía certa medida do absolutismo, como bem descrito nas 

palavras de D. João IV na lei 29 de janeiro de 1643: de minha certa ciência, poder Real, e 

absoluto
197

. Convém ressaltar que finda a restauração o absolutismo tomou contornos mais 

acentuados e totalitários (período histórico que não é objeto do presente estudo). 

 O período da Restauração estava marcado pelo desejo de unificação e reconhecimento, 

o Duque de Bragança, agora El-Rei de Portugal, precisa contar com a ajuda do povo, era um 

momento delicado na história daquele país, o qual precisava reconstruir-se como uma nação 

independente, fazendo-se imprescindível a colaboração do povo português. Não poderia o 

Estado, “presentado” pelo monarca, ser uma figura totalitária e desvinculada dos anseios 

daquela sociedade. Por este motivo, o período da Restauração representou um momento de 

grande participação do povo nas decisões políticas, o que pode ser visto como uma forma de 

absolutismo bastante peculiar na Europa Ocidental. 
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 No absolutismo português o monarca não era ungido ou sagrado, mas sim 

aclamado
198

, obrigado a prestar um juramento pelo qual se comprometia a respeitar o povo, os 

costumes do reino, os privilégios e, claro, as leis da Igreja. 

 Deve-se ressaltar que o principal suporte deste modelo de governo foi o império 

ultramarino, ligado a uma política econômica mercantilista, onde a figura do rei foi 

enfatizada. Sempre contribuindo para os anseios desta rica burguesia, mas sem uma retirada 

imediata do poder dos nobres feudais, sem uma alteração brusca dos detentores do poder. 

Convém trazer à baila um trecho do livro do autor Raymundo Faoro que aborda esta evolução 

da sociedade portuguesa: 

 

Ao praticar o mercantilismo, o português não pensou dentro dos moldes da 

realidade, permaneceu encarcerado nas idéias medievais, adversas ao 

tráfico do dinheiro e ao comércio
199

. 

(...) 

A ética medieval sobreviveu, no pensamento dos letrados e da corte, 

estranhamente contemporânea da aventura ultramarina
200

.  

 

A nobreza feudal não foi completamente retirada do cenário político, ela não perdeu 

seu prestígio, como pôde ser observado nas negociações diplomáticas com a França, em que 

os embaixadores enviados por D. João IV à Paris foram o monteiro-mor Francisco de Melo e 

o desembargador Antônio Coelho de Carvalho
201

. A monarquia absolutista do período 

restaurador soube conjugar todos os interesses na sua forma de reinar. Não seria possível 

afirmar que houve uma total abstração aos valores da Idade Média, uma mudança radical nas 

estruturas sociais, reiniciando uma nova fase sem sofrer as influências do período 

imediatamente anterior. 

Figura de muita expressão na governança portuguesa, as Cortes que durante seis 

séculos desempenharam uma função política notável, pode ser vista como moderadora do 

absolutismo, com maior ou menor eficácia, uma vez que durante as reuniões eram debatidas 

questões referentes ao Reino e que tinham a interferência direta do povo, os quais formulavam 

suas aspirações sociais e as viam quase sempre atendidas. Os pleitos nunca tinham caráter 

individual, eram sempre questões relacionadas à boa ordem do Reino
202

. 
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Deve-se ressaltar que a convocação para as Cortes decorria da vontade do monarca, 

não havia definição de datas ou prazos para a sua realização, sendo sempre um acontecimento 

baseado na órbita pessoal do Rei quando o mesmo entendia necessário ao bem e interesse da 

nação. Uma manifestação clara do poder de polícia no reinado de D. João IV. 

Interligando conceitos e fatos, o absolutismo vigente no reinado de D. João IV em 

Portugal teve contornos bastante particulares, os acontecimentos históricos demonstram com 

riqueza de detalhes os motivos pelo qual o monarca distribuiu seu poder e relativizou o 

modelo absolutista vigente na Europa Ocidental. 
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III AS MANIFESTAÇÕES DO PODER DE POLÍCIA 

 

III.1. UMA DEFINIÇÃO DO PODER DE POLÍCIA 

 

 Antes de se aprofundar os estudos das manifestações do poder de polícia no reinado de 

D. João IV, convém trazer uma definição da expressão “polícia” e conceituar o instituto poder 

de polícia. 

 A expressão “polícia” pode ter várias interpretações, mormente distinguindo a polícia 

administrativa da polícia judiciária, com base no caráter preventivo da primeira e repressivo 

da segunda
203

. Contudo, tal interpretação sofreu alterações durante os anos, mutações estas 

que podemos afirmar diretamente relacionada à evolução da manifestação do Poder de 

Polícia. Desta forma, imperioso trazer à baila as diversas acepções que o vocábulo polícia 

teve no decorrer dos anos. 

 Os conceitos jurídicos ligados ao direito administrativo evoluíram à medida dos 

acontecimentos, receberam influxos das modificações do meio social, dos fatores sociais e 

políticos. Tudo isto poderá ser observado na evolução da definição do vocábulo polícia que 

segue no decorrer do presente capítulo. 

 Definição presente no Dicionário oferecido ao rei de Portugal, D. João V:
204

 

 

Polícia. A boa ordem que se observa, e as leys que a prudência estabeleceo 

para a sociedade humana nas Cidades, Republicas, e divide-se em Polícia 

civil, e militar. Com a primeira se governão os Cidadãos, e com a segunda os 

Soldados. Nem huma, nem outra policia se acha nos povos, a que chamamos 

Bárbaros, como v.g. o Gentio do Brasil, do qual diz o P. Simão de 

Vasconcellos nas noticias, que deu daquelle Estado, pág. 120 (Andão em 

manadas, nos campos, de todo nus, assim homens, como mulheres, sem 

empacho algum da natureza, vive nelles tão apagada a luz da razão, quasi 

como nas mesmas feras, parecem mais brutos em pé, que racionaes, e nem 

tem arte, nem polícia alguma, e). Do segundo genero Policia diz Francisco 

Rodriguez Lobo, Corte na Aldera, Dail. 15. pag. 306 (As mais das infrucções 

da Polícia militar dependem, ou parecem com as da Corte). E neste mesmo 

lugar, diz o dito Author, que a criação da milicia, ou Policia militar, apura 

mais aos homens bem nascidos, que o trato da Corte, e Polícia em geral, 

concernente ao bom governo da Republica. Disciplina policia, ou disciplina 

civilis. 

Regular huma Cidade com boa Polícia, Urbem oprimis in institutes. 

Cidade regulada, ou governada com boa polícia. Bene morata, bene 
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constituta civitas (...). 

Polícia no trato, na conversação, nos costumes, e Urbanitas, (...). 

Polícia tambem se torna pela boa graça nas ações, e gestos do corpo (...). 

 

 Dicionário imprenso em Lisboa no ano de 1823
205

: 

 

Polícia, s.f. O governo, e administração interna da Republica, principalmente 

no que respeita ás commodidades, i é, limpesa, aceyo, fartura de viveres, e 

vestiaria; e á segurança dos Cidadãos. Ord. Af. 4. pag. 31. “para o dito povo 

viver em boa, e directa policia”. 

 

 Dicionário Jurídico-comercial do ano de 1839
206

: 

 

Polícia, termo judicial. – Intende-se propriamente por policia tudo o que 

interessa á ordem pública, á liberdade, á segurança e á tranquillidade dos 

habitantes. Este termo tem entre nós uma accepções interiramente alterada: é 

necessário banir para sempre a ideia d’inquisição e despostismo, que esta 

palavra importa na accepção comum, e rectifica-la pela deifinição dada. A 

polícia tem diversas divisoens. Diz-se Policia Administrativa a que tem por 

fim prevenir as contravençoens, os delictos e os crimes, por medidas e 

precauçoens locaes: ella entrega aos tribunaes e juízos criminaes os autores 

dos crimes e delictos que não pôde prever. 

Policia judicial é a que investida os crimes, os delictos e as contravençoens, 

recolhe as provas, e entrega os autores aos tribunaes e carregados de puni-los 

(...). 

 

 Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira datada de 1935:
207

 

 

Polícia, s.f. Conjunto de leis e regulaments que mantêm a ordem e segurança 

públicas: organizar a polícia de uma nação. Instituição encarregada de 

manter a ordem e a segurança públicas e de velar pelo cumprimento das leis 

relativas a essa ordem e segurança, na multiplicidade dos seus aspectos: 

polícia de segurança, polícia de trânsito, polícia florestal, polícia sanitária, 

polícia política, polícia secreta, polícia de investigação e polícia marítima.  

(...) 

 

 Definição no Dicionário Militar Argentino do ano de 1928:
208

 

 

Polícia. Buen orden, tranquilidad o normalidad em La vida de uma ciudade o 

Estado. Limpieza, aseo. Cortesia, urbanidad. Cuerpo que mantiene el orden 
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material externo y La seguridad del gobierno y de los ciudadanos o súbditos 

a quienes ampara la legislación vigente. Más singularmente, la organización 

no uniformada que investiga la perpetración de los delitos y trata de 

identificar y detener a los autores y demás responsables para ponerlos a 

disposición de los tribunales competentes. Agente que pertenece a este 

cuerpo. 

 

A palavra polícia deriva-se do grego politeia e do latim politia, que procedem do 

étimo grego polis, de onde surgiu a conotação à ordem da cidade antiga. Esta acepção geral de 

administração se manteve até os finais da Idade Média, quando o conceito começou a se 

especializar, até que no século XVII concentrou-se em designar apenas as atividades do 

Estado
209

. 

 Para o autor francês Berthélemy o vocábulo polícia designa o conjunto dos serviços 

organizados ou das medidas prescritas a fim de assegurarem a manutenção da ordem e da 

salubridade no interior do país
210

. 

 Como se pode depreender das definições ora acostadas, a definição do vocábulo 

polícia acompanhou as transformações que tal expressão representou, em especial relacionada 

à manifestação do poder de polícia desde o seu surgimento até os dias atuais.  

 Para uma melhor compreensão acerca da definição do poder de polícia na sua 

conjuntura jurídica, convém trazer um apanhado evolutivo do mesmo: 

 

Na Grécia antiga não se cogitava o uso do Poder de Polícia porque o grego 

não tinha a liberdade que motivasse o Estado a restringir em defesa da 

coletividade. O grego era, antes de tudo, um cidadão como parte da cidade-

estado e as necessidades formalmente reconhecidas a serem satisfeitas 

eram públicas. A Roma antiga conheceu direitos individuais e uma função 

policial de limitação, mas eram direitos voltados p a grandeza e poder do 

Império Romano, e não para o próprio indivíduo. A função policial no 

Estado Absolutista se confundia com o próprio poder absoluto, diferente da 

noção do Estado liberal, que se reduz a assegurar direitos adquiridos. Na 

sua noção liberal, o Poder de Polícia é o instrumento do Estado 

Democrático de Direito de coibição da perturbação da ordem, no campo da 

salubridade, da segurança e da tranquilidade públicas. Mas os interesses 

coletivos alcançados hoje já incluem a economia, costumes e outros vários. 

É esta última a noção originária no Estado Democrático de Direito, mas a 

maior intervenção do Estado no século XX ampliou consideravelmente o 

rol desses direitos que, sendo coletivos, representaram maiores limitações à 

ação do indivíduo. O Estado neoliberal ainda se reserva na prerrogativa do 

poder de polícia, mas tem dificuldade de efetivar os direitos do cidadão, 
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dando margem a repartir esta prerrogativa com o cidadão
211

. 

  

 Entretanto, alguns autores como Caio Tácito
212

, afirmam que a expressão “poder de 

polícia”, tem origem jurisprudencial, com o seu nascimento no direito norte-americano, criado 

pelos Ministros da Suprema Corte daquele país, em votos profundos que têm repercussão até 

os dias atuais. A denominação police power passa para os trabalhos doutrinários, americanos 

e ingleses, tendo sido aceita pelos juristas de todos os países em que se cultiva o direito 

público
213

. 

A expressão poder de polícia possui ligação direta com a convivência humana, ou seja, 

somente há que se falar neste poder em um cenário de relações pessoais em que existe a 

possibilidade de desordem e faz-se necessária a intervenção do Poder Público para 

manutenção de uma relação de equilíbrio entre as pessoas e as coisas de valor comum, desta 

forma a polícia aparece sempre como uma defesa da convivência ordenada. 

Tem-se em uma sociedade pessoas, interesses e bens relacionando-se, anseios diversos 

e pretensões conflitantes, tornando assim imperioso a utilização do poder de polícia pela 

Administração Pública para a manutenção dos equilíbrios sociais e evitar o abuso pelo 

particular. A função policial se manifesta como uma política de equilíbrio necessário toda vez 

que a relação indivíduo e bem comum apresenta um desequilíbrio e coloca em crise a 

segurança e a ordem pública
214

. 

 

 

  III.1.1 A divergência doutrinária no tocante à denominação Poder de Polícia 

 

 A conceituação do Poder de Polícia não é uma tarefa fácil, os teóricos tiveram que 

desenvolvê-la apoiados nos casos concretos e nas legislações especiais. O difícil problema de 

conceituar aquele instituto que, pela própria natureza elástica e proteiforme de que se 

reveste, colide com os requisitos inflexíveis que devem estar presentes em qualquer tipo de 

definição
215

. 
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A denominação poder de polícia sofre várias críticas por parte da doutrina
216

, os quais 

afirmam que com a ampliação das funções do Estado, aumentou também o campo do poder 

de polícia, atua-se também na ordem econômica e social, não apenas mediante restrições, mas 

agora também por imposições. Uma outra corrente trazida pelo autor Giannini
217

 propõe 

apenas uma troca do título da matéria, sugere-se termos como: procedimentos ablatórios. A 

corrente trazida pelo autor argentino Gordillo
218

 propõe a eliminação de poder de polícia do 

direito administrativo, justifica-se tal assertiva na ampliação do campo de atuação que o poder 

de polícia atualmente detém, onde a consequência desta expansão seria a perda das 

características do modelo clássico. 

 A expansão referida por Gordillo tem respaldo, na verdade ocorreu uma evolução e 

expansão das necessidades e do desenvolvimento geral da sociedade, a coação estatal sobre os 

particulares para a consecução do bem comum precisou ser alargada e modificada, aquele 

poder de polícia que se vislumbrou nos idos da Idade Moderna sofreu profundas alterações, 

pode ainda afirmar que o poder de polícia exercido pelo monarca D. João IV em Portugal no 

século XVII em quase nada se parece com o nosso atual poder de polícia. 

 A grande preocupação dos autores que estudam o poder de polícia pode ser entendida 

como um vestígio de um exercício de poder sem limites, fundado na órbita pessoal, 

preocupada com um poder de polícia indeterminado e independente de fundamentação legal, 

o que seria uma verdadeira afronta ao princípio da legalidade, norte e cerne da Administração 

Pública. 

 A autora Odete Medauar, em que pese a análise e exposição das opiniões contrárias, 

posiciona-se favorável à manutenção da expressão poder de polícia, afirma ainda que isto 

permite expressar a realidade de um poder da Administração de limitar, de modo direto e com 

respaldo legal, as liberdades fundamentais, em prol do bem comum, concluindo que a noção 

de poder de polícia é a expressão teórica de um dos modos importantes de atuação 

administrativa, devendo ser mantida, sobretudo no ordenamento pátrio, em que vem 

mencionada na Constituição Federal
219

, na legislação
220

, na doutrina e na jurisprudência.
221
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O autor Bartolome A. Fiorini já em 1957 criticava esta denominação poder de polícia, 

seu argumento fundamenta-se na teoria da divisão do poder, um princípio absoluto da ordem 

jurídica estatal, em que seria difícil explicar a existência de um poder de polícia, além 

daqueles contemplados na divisão dos poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário). Aceitar a 

independência do poder de polícia representa uma frustração acerca da clássica teoria dos 

poderes que fundamenta quase todas as constituições dos países modernos, ou então, deve-se 

aceitar que o denominado poder de polícia é uma simples denominação gramatical de velho 

significado que não expressa nenhuma substância jurídica
222

. 

 

 

III.2. O ESTADO DE POLÍCIA DO SÉCULO XVII 

 

 

Do ponto de vista da ciência administrativa, o Estado absoluto é chamado Estado 

de polícia (Polizeistaat) devido sua ampla competência administrativa, sendo o conceito de 

polícia o conjunto da Administração interna, um poder coativo e indeterminado, centralmente 

dirigido e usado para todos os fins sociais de ordenação e conformação
223

. 

O conceito de Estado que atualmente vislumbramos é definido por meio de três 

elementos ou condições de existência, qual sejam, povo, território e poder político, é o 

modelo de Estado nacional soberano que teve início na Europa e difundiu-se por todo o 

mundo
224

. 

Ante uma diversidade cultural de grupos que compõe uma sociedade, tem-se uma 

heterogeneidade de anseios, o que faz surgir uma necessidade abissal de organização, 

necessidade que exigirá um sistema político organizado em funções diferenciadas, 

especializadas, ligadas uma às outras por uma rede complexa de relações hierárquica. 
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O Estado tende a ser uma sociedade política sem prazo determinado para se 

findar, motivo pelo qual a institucionalização germina como uma maneira de distinguir o 

poder conferido a uma pessoa (o fundamento deste poder será investido através do direito) e 

as qualidades pessoais inerentes daquele ser humano investido do poder público. 

Todos os mecanismos utilizados pelo Estado têm como escopo não incutir no 

desenvolvimento de suas atividades características ou mesmo anseios e desejos pessoais, uma 

vez que o cidadão detentor de parcela do poder estatal é o meio através do qual o Estado 

busca efetivar o bem comum. 

  Com o surgimento do Estado Moderno ressurge a noção de Estado em sua 

plena definição, como bem descreveu o autor Jorge Miranda, in verbis: 

 

Depois da organização política medieval – uma série de poderes ou 

autoridades, cada qual com ampla jurisdição, verticalmente dispostos 

– vai ressurgir a noção de Estado, na plena acepção. Pois o poder 

centraliza-se e concentra-se no Rei e toda a autoridade pública passa a 

emanar dele; ele atinge todos os indivíduos – por serem súbditos (sic) 

do mesmo Rei; o território adquire limites precisos e a todas as 

parcelas o governo central vai fazer chegar a sua lei. 

Também, mais do que em qualquer outra época ou civilização, essa 

concentração acompanha-se de uma crescente institucionalização, 

determinada pelo próprio alargamento da comunidade política e pelo 

reforço do aparelho de poder, bem como pelas transformações 

intelectuais que, entretanto ocorrem. E com o constitucionalismo todo 

o Estado ficará envolvido por regras e processos jurídicos estritos
225

. 

 

No Estado Moderno tem-se o Estado de Polícia, designado nas ciências políticas e 

no direito público por “Antigo Regime”
226

, período este caracterizado pela formação dos 

Estados nacionais, em redor da unificação, centralização e fortalecimento do poder real. Tem-

se uma autonomização das coisas de justiça, ou seja, a realização do direito através do 

princípio da limitação e da ação, perante as de graça, em que o princípio da ação tem maior 

peso sobre o princípio da limitação, haja vista a função da intencionalidade política e não 

garantística que norteia este cumprimento.  

Tem-se com o Estado de Polícia uma distinção nítida e fundamental entre 

matérias de direito e matérias de administração, entre Iustizsachen e Regierungssachen
227

. 

Na Idade Moderna, o poder do Estado passa a se relacionar com o soberano e suas 

atitudes, há uma autonomia que o soberano passa a ter para administrar seus 
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empreendimentos. As noções de Estado e soberania do poder régio
228

 irão funcionar como 

idéias-força desta revolução na linguagem jurídico-política. 

Aos termos graça, governamental ou ainda de polícia, tem a tarefa residual do 

Estado Medieval, o qual apresenta como marca distintiva a realização da justiça, no sentido de 

pôr fim ao litígio jurídico e instalar a paz, manter o equilíbrio social e que no Estado Moderno 

a realização da polícia no sentido de promover o bem-estar social na sociedade, recria 

equilíbrios sociais. O autor Alejandro Nieto Garcia
229

 afirma ser a polícia como uma noção de 

vértebra do Estado Moderno. 

O esforço de centralização do poder régio ligado à ideia nacional, a um território 

fixo, com continuidade temporal e incentivado pela vontade generalizada, tem na expansão do 

comércio a sua alavanca precursora, uma vez que a ordem feudal descentralizada, sem uma 

segurança jurídica não era mais viável a sua manutenção, faz-se necessário uma nova ordem 

que pudesse atender aos anseios desta nova classe emergente, a burguesia. Desta forma, o 

poder de polícia passou a ser o instrumento utilizado para concretizar tal anseio, alarga a 

máquina burocrática régia e serve um poder régio tendencialmente fechado e exclusivo. 

Sedimenta-se no monarca a idéia de soberania; a moral cristã perde o sentido, em 

sua substituição Maquiavel modela a razão de Estado, uma noção à margem da moral capaz 

de justificar todos os atos do poder régio às conveniências do momento
230

. 

 

O discurso da razão de Estado instala-se, pois, no vazio aberto pela 

reconhecida necessidade de unificar as frações que se contrapõem. O 

conflito em andamento aponta o governo principesco como garante da 

conservação da paz
231

. 

 

 No abrochar deste período moderno tem o início da ligação dos interesses individuais 

e os interesses do Estado que motivam a ação do monarca, a palavra reinar passa a ser vista 

como uma integração entre o que é comum à coletividade, fruto da atuação do monarca e os 

meios necessários para a efetivação desta atuação, faz surgir a idéia de soberania ligada ao 

exercício do poder régio. 

 O fim deste Estado Moderno era do ponto de vista do direito natural a promoção do 

bem-estar geral e universal dos súditos limitados (Estado mercantilista de bem-estar). 

 

                                                 
228

 O conceito de soberania foi apresentado no capítulo II da presente dissertação. 
229

 GARCIA, Alejandro Nieto apud Maria da Glória, Op. Cit. p. 142. 
230

 MAQUIAVEL, Nicolau. Op. Cit. p. 45.  
231

 DUSO, Giuseppe (org.). O poder: história da filosofia política moderna. Petrópolis: Vozes, 2005. p. 56. 

 



 

 

80 

III.3.  O PODER DE POLÍCIA NA MONARQUIA DE D. JOÃO IV 

 

 

 O poder de polícia no cenário jurídico do século XVII pode ser assim definido como a 

atividade da Administração Pública que impõe limites ao exercício de direitos e liberdades do 

indivíduo. É uma das atividades onde o Estado mais se expressa em sua face autoridade, em 

sua face imperativa; é a encruzilhada da liberdade-autoridade, Estado-indivíduo
232

. É o 

conjunto de atribuições concedidas à Administração para disciplinar e restringir, em favor 

do interesse público adequado, direitos e liberdades individuais
233

. 

 O Estado deveria intervir com seu poder de polícia somente onde a boa ordem da 

comunidade estivesse em perigo. Este poder entrou no limites mais estreitos e se manteve 

como poder de coação e ordenar sem regulação, nem limites. O objeto da polícia está limitado 

aos perigos que rondam a boa ordem da comunidade, contudo os meios para utilizá-los são 

ilimitados. 

 O poder de polícia exercido durante a Idade Moderna, ou ainda, Estado de Polícia, 

refletiu o peso que as tarefas inerentes ao poder régio adquiriram e o seu relacionamento com 

o direito, uma vez que para as questões onde não houvesse previsão legal, caberia ao monarca 

decidir o litígio, decisão esta com base na sua órbita pessoal, sempre procurando o bem 

comum. 

 Como demonstrado nos capítulos anteriores (em especial no primeiro capítulo com a 

visão histórica), D. João IV era considerado a cabeça do corpo social, compostos por vários 

órgãos (como por exemplo: a Mesa de Consciência e o Desembargo do Paço) os quais 

recebiam uma parcela do poder real, com a função de auxiliar o monarca na administração do 

reino. Cada uma das partes da sociedade possuía uma determinada capacidade de auto 

governo e o rei constituía a parte cerebral, ou seja, cabia ao Rei trabalhar para manter esse 

sistema de relação, sendo seu dever manter a ordem, preservar os equilíbrios sociais e assim 

atingir o bem comum
234

. Contudo, havia uma parcela deste poder que estava nas mãos do 

monarca, todas as questões que não estivessem na esfera de competência dos órgãos que 

compunham o Estado, cabia ao monarca decidir, a este poder residual dá-se o nome de poder 

de polícia.  
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 Todas as afirmações trazidas até agora podem ser vislumbradas no reinado de D. João 

IV no decreto de 31 de março de 1646, o qual será melhor apresentado no item III.2.3., em 

que o mesmo determinou que todas as segundas-feiras se reunissem os conselheiros de 

Estado, leva ao conhecimento de El-Rei os assuntos que deviam ser-lhe presentes, os quais 

competiam ao monarca prestar uma solução sobre cada um, resolução esta que seria 

apresentada no Conselho seguinte
235

. Desta forma, competia ao rei uma solução àqueles casos 

concretos, decisões estas que seriam tomadas baseadas em sua “órbita pessoal”, sempre 

visando o bem estar do Reino. 

 A vontade régia servia como fonte do direito, dava origem a um mundo jurídico 

distinto daquele já formalmente previsto no seio social, funcionando como o motor do 

conteúdo das normas. Mas deve-se ressaltar que tal atuação não é arbitrária, as decisões 

tomadas em sua “órbita pessoal” não podem refletir a vontade do rei, mas sim ao interesse 

do Estado, à salus publica, à felicidade dos súditos
236

 (eudemonista), o que representavam 

uma limitação ao arbítrio real. 

 Todas as deliberações tomadas pelo monarca deveriam ser reconhecidas e aceitas pela 

coletividade, elas coincidiam com o direito coercitivo, ou seja, deveriam ser obedecidas pelos 

súditos. Os resultados finais destes comandos visavam sempre o bem-estar social e 

representavam o interesse do Estado, sendo o poder de polícia uma conformação dos 

equilíbrios sociais.  

 Durante o reinado de D. João IV a manifestação do poder de polícia possuía grandes 

contornos, o contexto histórico em que o mesmo estava inserido demonstra a instabilidade do 

Reino, o desejo de unificação do poder real, o sentimento de patriotismo e identidade nacional 

portuguesa em ebulição, conferiu a este soberano os poderes para realizar ações que 

salvassem a independência nacional. Desta forma, a aceitação social aos termos decorrentes 

do poder de polícia sempre foram grandes, podendo-se afirmar que a convocação para as 

Cortes representaram uma forte expressão deste poder. 
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 III.2.1. A convocação para as Cortes como uma manifestação do poder de polícia 

 

 

 Como já apresentado no tópico I.4. do presente trabalho, durante o reinado de D. João 

IV a figura das Cortes tiveram um papel de suma importância, com grande expressão para 

aquela que ocorreu no ano de 1641, com a legitimação do Duque de Bragança ao trono 

português. Os primeiros Reis portugueses convocavam Cortes, não em tempos definidos e 

fixos, mas consoantes as conveniências do momento, e nelas consultavam os Três Reinos, 

representados pelo clero, nobreza e povo, como uma espécie de centúrias
237

 
238

. 

 Mas como afirmar que a convocação para as Cortes representam uma manifestação do 

poder de polícia no reinado do Rei Sereníssimo? 

 A primeira relação com o referido poder decorre da própria essência para sua 

convocação, a mesma deveria ocorrer sempre que fosse necessário para os interesses públicos, 

como ocorreu com as Cortes de Tomar em 1581, as quais concederam a Filipe I de Espanha o 

título de novo Rei de Portugal; as Cortes de 1641, que legitimaram D. João IV ao trono 

lusitano; ou ainda as Cortes de 1642 com o objetivo de alargamento dos subsídios para as 

despesas militares. 

 A esfera de atuação das Cortes demonstra a preocupação em evitar-se o conflito entre 

as intenções do monarca e as pretensões do Reino, mas há de informar que nem todas as 

decisões tomadas no âmbito desta podem ser vistas como uma manifestação do poder de 

polícia, uma vez que havia a convocação dos três reinos – clero, nobreza e povo – para que 

pudessem debater as questões, assim cada corpo da sociedade buscava defender seu interesse. 

Não sendo assim uma decisão baseada apenas no poder residual pertencente ao monarca. 

 A pedra de toque deste presente trabalho reside no poder convocatório para a 

discussão de temas necessários ao bem e interesse da nação, que competia ao monarca o 

poder discricionário para decidir o momento em que as Cortes deveriam ser convocadas e as 

matérias de interesses públicos que seriam objeto de debate. 

 O poder discricionário da manifestação do poder de polícia por D. João IV é 

indiscutível, no qual o mesmo deve preencher com juízo pessoal um campo de 
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indeterminação normativa, com o objetivo de satisfazer o caso concreto, sendo possível assim 

uma esfera de liberdade do monarca. 

 A base jurídico-constitucional das cortes de Portugal permaneceu, ao longo de sua 

existência, razoavelmente imprecisa. O poder de convocação pertencia ao monarca, o qual 

decidia quando era conveniente a sua realização, sendo ele também o responsável por 

determinar o momento de encerramento das cortes
239

. A convocação era feita por uma carta 

régia dirigida a todas as corporações e pessoas que tinham assento em Cortes
240

, entendia-se 

que a melhor parte de cada um do três estados era suficiente para representá-los e fazer ouvir 

sua voz. 

 Durante o reinado de D. João IV foram convocadas 4 (quatro) Cortes
241

, quais sejam: 

1ª. 28 de janeiro de 1641; 

2ª. 18 de setembro de 1642; 

3ª. 28 de dezembro de 1645 a 16 de março de 1646; 

4ª. Outubro de 1653 a 28 de fevereiro de 1654. 

 Como se pôde observar a maioria das convocações para as Cortes ocorreram no 

período inicial do reinado de D. João (que governou Portugal até 6 de novembro de 1656, 

quando veio a falecer
242

), aquele momento que se seguiu a retomada do poder, ocasião onde 

se fazia necessário a construção do ideal português e a reconstrução daquela sociedade 

massacrada pelo período da União Ibérica. 

 O momento de maior intensidade emotiva e simbólica de cada evento de corte era a 

cerimônia de abertura, sempre marcada por uma solenidade que a transformava em um 

momento único e ápice da confirmação do poder de polícia exercido pelo monarca, onde o 

mesmo era apresentado em toda sua majestade, momento em que El-Rei, vestido em roupa 

roçagante de brocado, com sceptro de ouro na mão
243

, demonstrava toda a sua autoridade 

onipotente, com o comparecimento de todos aqueles que tiveram uma convocação real, é a 

aceitação social de uma decisão real. As cortes foram convocadas dentro de contornos mal 

definidos, não havia previsão legal para sua convocação, quer seja pela matéria, quer seja pelo 

momento em que a mesma deveria ocorrer.  

 

 

                                                 
239

 MATTOSO, José. Op Cit.. p. 132. 
240

 ALMEIDA, Fortunato de. Op. Cit. Vol. V. p. 24. 
241

 Ibidem.. Vol. V. p. 35 
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 III.2.2. Os direitos de petição e de queixa como expressão do poder de polícia 

 

 

 Superado o poder que a população teve nas decisões tomadas no âmbito das Cortes, os 

membros da coletividade portuguesa também poderiam fazer uso de recursos diretos ao 

monarca, queixando-se de comportamentos concretos dos oficiais régios, do mau estado das 

estradas ou pontes, do aumento da criminalidade em determinada zona, era o direito de queixa 

que assistia o povo
244

. 

 Já o direito de petição, assim entendido como a petição que envolve um pedido de 

graça ou mercê (pedido de concessão de ofícios, atribuições de privilégios, de confirmação de 

sentenças nulas), as quais poderiam ser encaminhadas para o monarca, que iria utilizar do seu 

poder residual de polícia para decidir o pleito
245

. 

 O direito de petição saiu reforçado da conjuntura da revolta de 1640, altura em que se 

nota uma óbvia preocupação em responder prontamente aos povos, a fim de mostrar como o 

novo rei estava preocupado com o Reino
246

. 

 Ambos os instrumentos colocados à disposição da população possuem relação direta 

com o poder discricionário do monarca de decidir no caso concreto com base na sua órbita 

pessoal, tem apenas como limites o interesse público e bem estar social. Sendo certo que, 

neste momento não há que se distinguir a discricionariedade e arbitrariedade, uma vez que 

poder discricionário está relacionado com uma liberdade de agir do monarca, que na conjunta 

histórica ora estudada corresponde ao interesse público e o bem estar dos súditos, ao passo 

que arbitrariedade corresponde a uma ação que esteja fora ou além da legalidade, e no reinado 

de D. João IV, no Estado Moderno, não há parâmetros legais que possam restringir a atuação 

do Rei. 
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 III.2.3. O Conselho de Estado e o Decreto de 31 de março de 1645 

 

 

 A existência do Conselho de Estado em Portugal é anterior a 1385. Nas Ordenações 

Afonsinas, no Livro 1º, Título 58, trazia a figura dos conselheiros do Rei, com suas 

qualidades e condições necessárias para a ocupação do referido cargo. D. Sebastião concedeu 

regimento ao seu Conselho de Estado, por meio do Alvará de 8 de Setembro de 1569
247

. Já no 

reinado de D. João IV, o mesmo outorgou novo regimento à esta instituição, pelo Decreto de 

31 de março de 1645.  

 Durante a monarquia de D. João IV, o Conselho de Estado limitava-se a proceder ao 

exame dos assuntos que lhe eram cometidos pelo rei, onde o mesmo iria proceder uma 

resolução utilizando para isto o poder residual que lhe competia utilizar com vias de manter o 

bem estar social, à margem daria o monarca a resolução tomada sobre cada um, a qual seria 

apresentada no Conselho seguinte
248

. Uma demonstração clara de manifestação do poder de 

polícia no reinado de D. João IV. 

 Ressalta-se que tal instituto passou por diversas modificações ao longo dos anos, tendo 

sido o Conselho de Estado da Monarquia declarado extinto pelo Decreto de 17 de outubro de 

1910. Contudo, durante o período da Ditadura Militar, foi criado um Conselho Político 

Nacional para funcionar junto do Presidente da República. Este Conselho viria a ser um 

antecedente do Conselho de Estado criado com a Constituição de 1933 e que permanecer até 

os idos de 1976
249

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
247

 FREIRE, Pascoal José de Melo. Op. cit.  p. 96. 
248

 ALMEIDA, Fortunato de. Op. Cit. Vol. V. p. 22. 
249

 ARQUIVO NACIONAL DA TORRE DO TOMBO - [Base de dados de descrição arquivística]. [Em linha]. 

Lisboa: ANTT, 2000- . Disponível em http://digitarq.dgarq.gov.pt/details?id=3909557. Acesso em 20 de 

dezembro de 2012. 

http://digitarq.dgarq.gov.pt/details?id=3909557


 

 

86 

III.4. O PODER DE POLÍCIA NO CENÁRIO JURÍDICO DO SÉCULO XXI
250

 

 

 

 Em tópico anterior foi apresentado o Poder de Polícia vigente no século XVII, 

apresentando suas características peculiares e manifestações nas monarquias absolutistas, com 

enfoque no reinado do sereníssimo rei de Portugal D. João IV. No capítulo que se inicia será 

abordado o Poder de Polícia nas sociedades contemporânea, como o mesmo é exercido no 

atual Estado Democrático de Direito.  

Como já apresentado acima, a palavra polícia deriva-se do grego politeia e do latim 

politia, que procedem do étimo grego polis, de onde surgiu a conotação à ordem da cidade 

antiga. Esta acepção geral de administração se manteve até os finais da Idade Média, quando, 

sob influência das ideias liberais, o conceito começou a se especializar, até que no século 

XVIII concentrou seu significado para designar apenas as atividades do Estado limitativas e 

condicionadoras das liberdades individuais
251

. Essa noção histórica da atividade de polícia é 

importante para demonstrar o tema juspolítico da liberdade e a derrubada do absolutismo.  

O poder de polícia é uma das funções administrativas do Estado mais polêmica e 

problemática, recebe intenso tratamento jurídico após as Revoluções Liberais, em especial no 

constitucionalismo norte-americano, o qual introduziu a expressão police power, e na vasta 

doutrina administrativa européia que se seguiu à Revolução Francesa
252

.  

 O poder de polícia não é atividade da Administração, mas sim poder do Estado, o qual 

deve ser exercido mediante produção legislativa. É o conjunto de atribuições concedidas à 

Administração para disciplinar e restringir, em favor do interesse público adequado, direitos 

e liberdades individuais
253

. É com fundamento nesse poder, e dentro dos limites impostos 

pelo ordenamento jurídico, que a Administração Pública exerce atividade de polícia
254

. No 
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ordenamento jurídico brasileiro é o Código Tributário Nacional, em seu artigo 78, que traz o 

conceito do poder de polícia, in verbis: 

 

Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública 

que, limitando ou disciplinando direito, interêsse ou liberdade, regula a 

prática de ato ou abstenção de fato, em razão de intêresse público 

concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da 

produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes 

de concessão ou autorização do Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao 

respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.
255

 

 

Deve-se ater que este poder de polícia vai arbitrar e conciliar o choque entre os 

interesses, entre direitos e liberdades, sendo uma atividade administrativa subordinada à 

ordem jurídica. Acarreta limitação direta aos direitos reconhecidos aos particulares, ou seja, a 

Administração Pública irá enquadrar uma atividade particular, da qual o Estado não assume 

responsabilidade, não cabe falar em poder de polícia do serviço público, pois neste o Estado é 

responsável pela atividade. O Poder de Polícia possui relação direta com a atividade do 

particular, não se pode utilizar este poder no serviço público. 

 O limite ao direito do particular significa um obstáculo ao seu exercício pleno, em 

virtude do poder de polícia há uma disparidade entre o conteúdo abstrato do direito e a 

possibilidade do seu exercício concreto, senão vejamos, o direito de construir em sentido 

abstrato e o direito de construir respeitando os direitos de vizinhança
256

. 

 As atividades do particular nas sociedades organizadas devem ser precedidas de certos 

limites, os quais são fixados pelo Poder Público. Cabe ao Poder Executivo prevenir desordens 

de qualquer natureza. De um lado temos o cidadão, expandindo-se ao máximo, do outro a 

Administração Pública analisa os atos praticados, verifica até que ponto tais atividades se 

harmonizam entre si e o Poder Público. Pelo poder de polícia o Estado desenvolve uma série 

de providências que recaem sobre os administrados, garantido-lhes o bem-estar, mediante o 

policiamento de toda conduta exorbitante e danosa de cada um dos componentes do grupo
257

. 

 O Poder de Polícia no atual cenário jurídico corresponde a uma limitação ao direito 

dos indivíduos, esta atuação da Administração Pública através deste poder tem como função a 

realização de um fim, qual seja o bem comum. A polícia intervém sempre que surge uma 

perturbação ou a possibilidade desta na vida social; tem o escopo de manter os equilíbrios 
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entre os elementos que mantém a ordem. A perturbação rompe com o equilíbrio existente 

entre a pessoa humana e as coisas de valor comum. Estas coisas de valor comum decorrem 

logicamente da coexistência humana, do ser humano que vive em sociedade e possuem 

necessidades específicas, que podem colidir com os interesses coletivos. Cada qual deseja seu 

espaço, é natural do ser humano o desejo de expandir suas necessidades, de querer sempre 

aumentar sua área de atuação, compete ao poder público vigiar e utilizar o poder de polícia 

para cercear o comportamento do particular. 

 A existência social pressupõe a criação de coisa comum e a consequente necessidade 

de uma organização, de um poder, que regule a atuação do particular e mantenha uma relação 

de equilíbrio necessária para   

 O poder de polícia aparece inicialmente no seio do autoritarismo do Estado, o qual 

estabelece os contornos jurídicos da propriedade e da liberdade dos cidadãos que a compõem, 

sendo assim a manifestação da soberania, a qual é limitada por normas jurídicas. O Estado 

tem limites, pois ele se subordina às normas impostas por ele próprio. 

Interessante trazer o trecho do Ag. Reg. no Recurso Extraordinário 361.009, um 

julgados acerca do poder de polícia nos tribunais brasileiros: 



 

 

89 

 

 

 

 No sistema jurídico brasileiro, o emprego do poder estatal com vias a restringir e 

condicionar liberdades e direitos individuais é uma exceção aos ditames constitucionais, 

motivo pelo qual somente possa ser exercido sob a reserva legal (Art. 5º, II, CF/88
258

), desta 

forma compete ao Legislador instituir normas de polícia, para alterar e adequar os direitos 
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Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

(...)  

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; 
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individuais ao convívio social, as quais devem ser aplicadas às miríades de hipóteses 

concretas da vida social, em que condutas reais, capazes de prejudicar o interesse geral, 

podem assumir matizes que escapam às previsões normativas, sendo impossível ao legislador 

prever todas as situações nas disposições legais, deve apenas assentar as bases do exercício de 

polícia, cabe ao administrador público utilizar do instituto da discricionariedade para aplicar 

aos casos concretos, enquanto função de polícia.  

 

Em síntese, o poder de polícia é exercido pelo Estado enquanto legislador, 

pois apenas por lei se pode limitar e condicionar liberdades e direitos, 

enquanto a função de polícia, como aplicação da lei, é exercida pelo Estado 

como administrador
259

. 

  

 Mas como já exposto, tal manifestação do poder nem sempre esteve pautada no 

princípio da legalidade, no reinado de D. João IV, nos idos do século XVII, esse poder 

manifesta-se perante os administrados de maneira absoluta, ou seja, conforme o livre arbítrio 

do Estado, representado na figura do príncipe, na medida em que este não tinha limites 

jurídicos. Somente com o surgimento do Estado de Direito é que o poder de polícia, assim 

como todos os demais atos decorrentes da Administração Pública, passa a ser exercido de 

acordo com as normas do ordenamento (princípio da legalidade). 

 

 

  III.4.1. A Polícia Administrativa  

 

 

 O poder de polícia exercido hodiernamente apresenta-se dividido entre polícia 

administrativa e polícia judiciária, certo que polícia administrativa, como o próprio nome diz, 

è aquele exercido pela Administração, a qual age de forma repressiva para obstar uma 

atividade particular já em curso e que se revelou contrastante com o interesse público. Ao 

passo que a polícia judiciária seria a atividade desenvolvida por organismo que cumularia 

funções próprias da polícia administrativa com o objetivo de reprimir a atividade os 

indivíduos através da instrução criminal e captura dos infratores da lei penal, atividades que 

qualificariam a polícia judiciária
260

. 

 A doutrina em geral diferencia polícia administrativa da polícia judiciária, por meio do 
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caráter preventivo da primeira e repressivo da segunda, contudo tal distinção encontra 

oposição do autor Louis Rolland, o qual afirma que a polícia judiciária não reprime, ela ajuda 

o Poder Judiciário a promover a repressão, ao passo que no exercício da polícia administrativa 

há um caráter repressivo quando utiliza-se o emprego da força para assegurar o cumprimento 

de suas ordens
261

, como por exemplo: a dissolução de uma passeata ou de um comício que se 

revelam perturbadores da tranquilidade pública. Portanto, a atuação administrativa marca-se, 

aí pela repressão a uma atuação anti-social
262

, desta forma, pode-se afirmar que a polícia 

administrativa tem uma função preventiva relativamente, isto é, em relação aos futuros danos 

outros que adviriam da persistência do comportamento reprimido
263

. 

 Compete à polícia administrativa o exercício do poder de polícia objeto do presente 

estudo, aquela, que de modo bem mais amplo, defere-se à atuação voltada às atividades das 

pessoas, relacionada com todos os demais valores contidos nas liberdades e direitos 

fundamentais. 

 O poder exercitável pela polícia administrativa e que resulta da sua qualidade de 

executora das leis administrativas, repousa no fundamento da supremacia geral da 

Administração sobre os administrados
264

, o qual pode utilizá-lo para determinar, em geral, um 

non facere, ou seja, exige-se do particular um sentido negativo, uma abstenção à prática de 

determinada conduta anti-social.  

 Não se pode afirmar que o poder de polícia possui uma conotação meramente 

negativa, uma vez que se pode vislumbrar na Carta Magna leis de polícia que imponham ao 

proprietário uma atuação em prol de ajustar o uso da sua propriedade à função social
265

, 

como por exemplo o artigo 5º, XXIII
266

; o artigo 182, § 4º, I e II
267

. Também poderá 
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XXIII - a propriedade atenderá a sua função social; 
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 Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes 
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determinar o Poder Público uma obrigação de fazer, como o pedido para exibição da planta de 

licenciamento de construção, ou ainda, a colocação de equipamentos contra incêndios nos 

prédios; ele quer evitar que as atividades desenvolvidas pelos particulares sejam perigosas ou 

nocivas à sociedade. 

 A atuação da polícia administrativa pode ser representada por meio do seguinte ciclo: 

a ordem de polícia, para consentimento de polícia, a fiscalização de polícia e a sanção de 

polícia. Interessante transcrever o diagrama apresentado pelo professor Diogo de 

Figueiredo
268

: 

 

  

 

 Com a ordem de polícia tem-se início o ciclo de atuação de polícia, com a validação 

do preceito constitucional da reserva legal (art. 5º, II, CF/88), com a informação que não se 

faça aquilo que pode prejudicar o interesse geral
269

, um preceito negativo absoluto, pelo qual 

são vedadas certas formas de exercício da atividade e de uso da propriedade privada, por 

serem incompatíveis com a boa ordem social, impõe-se restrições ao exercício das liberdades, 

de direitos e de faculdades, como, por exemplo, a vedação de autorização de porte de arma de 

fogo de uso restrito às Forças Armadas; ou que se não deixe de fazer alguma coisa que 

                                                                                                                                                         
III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo 

Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o 

valor real da indenização e os juros legais. 
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poderá evitar ulterior prejuízo público
270

, um preceito negativo com reserva de 

consentimento, pelo qual são vedadas certas formas de exercício de atividades e de uso da 

propriedade privada, sem que a Administração prévia e expressamente, analisa o caso 

concreto, as consinta, impõem-se condicionamentos ao exercício de liberdades, de direitos e 

de faculdades, ou seja, após a devida avaliação, a Administração poderá consentir o exercício 

de determinada atividade ou o uso de certa propriedade privada, como por exemplo o caso da 

licença para construir
271

, a qual somente irá admitir a construção caso fique demonstrado que 

o projeto atende à legislação específica. A ponto de encontro entre ambos é a limitação como 

instrumento básico da atuação administrativa do poder de polícia
272

. 

 A segunda fase do ciclo é o consentimento de polícia, que consiste no ato 

administrativo formal de anuência, para aquelas hipóteses em que o legislador tenha exigido 

um controle prévio, compete à Administração Pública analisar a compatibilização do uso do 

bem ou do exercício da atividade com o interesse público e uma vez atendidas às condições 

jurídicas e fáticas expedirá formalmente o seu ato de anuência, denominado alvará. Ressalta-

se que isto somente existirá quando estiver diante da segunda espécie de ordem de polícia, 

aquela que possui um preceito negativo com reserva de consentimento. 

 No que tange a este ato formal, a outorga do Poder Público poderá ocorrer como um 

alvará de licença, quando o consentimento administrativo estiver atrelado à uma previsão 

legal, sem qualquer margem de extensão administrativa casuística
273

, assim, uma vez que o 

particular postulante preencha os requisitos legais, cumpra as condições de direito, existe a 

obrigação de outorga da licença (por exemplo: licença para edificação), a qual não admite 

revogação, por ser um ato vinculado e não discricionário que se torna definitivo; ou ainda o 

alvará de autorização, quando a outorga do consentimento dependerá de apreciação 

discricionária do ente público, uma vez que não há total previsão legal, cabendo ao mesmo 

constatar no caso concreto se o interesse público está ou não resguardado, assim a postulação 

do particular facultará a outorga de uma autorização (por exemplo: a autorização de porte de 
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armas), sendo um ato discricionário, que cabe a escolha da oportunidade e conveniência para 

o seu consentimento, podendo a mesma ser revogada, do mesmo modo discricionário que foi 

outorgada. Isto pode ser resumido nas palavras de Diogo de Figueiredo: 

 

No caso da licença, há um direito preexistente, embora não exequível, à 

atividade ou ao uso do bem. O consentimento administrativo se vincula à 

constatação de que as limitações opostas foram removidas, ou seja, a 

conditio juris para seu exercício, satisfeita. É inexato, portanto, afirmar-se 

que a licença gere direitos; ela apenas os declara exequíveis. 

Já, distintamente, no caso da autorização, não há qualquer direito 

preexistente à atividade privada ou ao uso do bem particular. A atividade 

pretendida pelo particular é, em princípio, vedada, existindo meras 

expectativas de exceção a serem consideradas administrativamente em cada 

caso concreto.
274

 

 

 Superado o consentimento, surge a terceiro fase, referente à fiscalização de polícia, em 

que se fará a verificação da não realização dos atos vedados, bem como ao cumprimento 

correto das atividades consentidas, observa que não estejam ocorrendo abusos. A utilidade da 

fiscalização é dupla: primeiro de prevenção das infrações por meio da observação do 

cumprimento, pelos administrados, dos atos que tiveram o consentimento; e a segunda é a 

repressão das infrações quando ocorrer c constatação formal dos atos infringentes.  

 E como última fase, que surge quando há falha na fiscalização preventiva, faz-se 

necessário o ciclo aplicativo, tem-se a sanção de polícia. Verificada a ocorrência de infrações 

às ordens de polícia, deve o infrator ser submetido coercitivamente às medidas inibidoras 

(compulsivas) ou dissuasoras (suavias) impostas pela Administração
275

, sendo a mesma um 

ato unilateral, extroverso e interventivo, que visa a assegurar, por sua aplicação, a repressão 

da infração e a restabelecer o atendimento do interesse público, compelindo o infrator à 

prática de ato corretivo, ou dissuadindo-o de iniciar ou de continuar a cometer uma 

transgressão administrativa
276

. É neste momento que se pode verificar a face repressiva do 

poder de polícia administrativo, o qual, em um caráter geral, é definido como uma atividade 

de prevenção, no entanto, há também uma faceta de repressão na sua atuação, não sendo 

exclusividade da polícia judiciária, o que corrobora com a afirmação do autor Louis Rolland. 
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III.5.  A DISCRICIONARIEDADE NO PODER DE POLÍCIA 

 

 

 A palavra discricionariedade vem do latim discretio, de discernere, que significa 

discernir, ou distinguir, pondo-se à discrição de outrem, deixando a seu livre arbítrio, para 

deliberação ou resolução, segundo as necessidades dos casos concretos, do momento, ou 

ainda conforme as circunstâncias
277

. No âmbito do Direito a definição apresentada no 

dicionário jurídico pelo autor De Plácio e Silva é aquele que fica ao critério, ao juízo ou 

arbítrio de outrem
278

, cuja faculdade ou a autorização, dada à autoridade pública, para 

determinadas circunstâncias, delibere ou resolva livremente. 

 Antes de mesmo de figurar no direito administrativo, a discricionariedade indicava 

uma espécie de atributo dado ao soberano, expressa sua aptidão para a solução dos conflitos, 

motivo pelo qual a manifestação do poder de polícia na monarquia de D. João IV possui 

contornos bastante diversos do que ocorre hodiernamente, no período do Estado Democrático 

de Direito, no qual a discricionariedade assumiu um aspecto mais jurídico (poder jurídico
279

), 

sofre limitação legal, uma atuação dentro dos limites do próprio Direito, em que há uma 

liberdade onerosa, sujeita a vínculo de natureza peculiar
280

. 

 O autor Celso Antônio Bandeira de Mello traz uma noção do que poder ser entendido 

como discricionariedade: 

 

É a margem de “liberdade” que remanesça ao administrador para eleger, 

segundo critérios consistentes de razoabilidade, um, dentre pelo menos dois 

comportamentos, cabíveis perante cada caso concreto, a fim de cumprir o 

dever de adotar a solução mais adequada à satisfação da finalidade legal, 

quando, por força da fluidez das expressões da lei ou da liberdade conferida 

no mandamento, dela não se possa extrair objetivamente uma solução 

unívoca para a situação vertente
281

. 

 

 A discricionariedade é, portanto, aquela margem de liberdade dada ao administrador 

para que possa, baseado em critérios de razoabilidade, eleger, dentre os vários 

comportamentos, aquele que no caso concreto lhe pareça mais adequado. Administração 

Pública é quem irá avaliar a aplicação dos limites legais da liberdade e propriedade em certas 
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circunstâncias, é um dever-poder discricionário
282

; desta forma, sua decisão será baseada na 

maneira e nas condições que repute mais convenientes ao interesse público. Ressalta-se que a 

lei, em certos casos, regula completamente um dada situação, não resta ao administrador 

margem alguma de liberdade, posto que o conteúdo normativo é fechado, traz com rigor e 

objetividade absolutos os pressupostos requeridos para a prática do ato e o conteúdo que este 

obrigatoriamente deverá ter uma vez ocorrida a hipótese legalmente prevista, nesta caso tem-

se a figura da vinculação
283

. 

 Costuma-se afirmar que o poder de polícia é uma atividade que se encaixa 

perfeitamente no conceito de discricionariedade, o qual acabou de ser apresentado, contudo 

tal afirmativa deve ser vista sob uma ótica bastante criteriosa e determinando o período 

histórico em que tal assertiva está sendo apresentada. 

Senão vejamos, durante a monarquia de D. João IV, no século XVII, período 

denominado Estado de Polícia, aquele período onde se vislumbrou uma ampla competência 

administrativa, um conceito de poder de polícia relacionado ao conjunto da Administração 

interna, um poder coativo e indeterminado, centralmente dirigido e usado para todos os fins 

sociais de ordenação e conformação
284

. O poder do Estado estava diretamente relacionado 

com o soberano e suas atitudes, havia uma autonomia do Rei na administração de seus 

empreendimentos. Toda a idéia de soberania estava diretamente relacionada com o monarca, a 

razão do Estado era uma noção à margem da moral capaz de justificar todos os atos do poder 

régio às conveniências do momento
285

. O fim deste Estado Moderno era do ponto de vista do 

direito natural a promoção do bem-estar geral e universal dos súditos limitados (Estado 

mercantilista de bem-estar). 

 Foi durante este modelo de Estado que o poder de polícia teve ser ápice, a atividade 

administrativa limitadora ao exercício de direitos e liberdades individuais expressou-se em 

sua face mais autoritária, mais imperativa; o Estado deveria intervir somente onde a boa 

ordem da comunidade estava em perigo, sempre com o fundamento do interesse público, 

depreendem para isto todos meios necessários, tal manifestação de poder era ilimitado. Isso 

refletia o peso que as tarefas inerentes ao poder régio adquiriram e o seu relacionamento com 

o direito, uma vez que para as questões onde não houvesse previsão legal, caberia ao monarca 
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decidir o litígio, decisão esta com base na sua órbita pessoal, sempre a procura do bem 

comum. 

 Tanto a convocação para as Cortes, quanto o exame dos assuntos que eram 

encaminhados a D. João IV pelo Conselho de Estado, cabia ao monarca proceder uma 

resolução empregando para isto o poder residual que lhe competia, com vias de manter o bem 

estar social, não havia balizadores legais, o direito no caso concreto estava diretamente 

relacionado à liberdade de agir e de escolha, de acordo com a conveniência e oportunidade 

régia, que estava sempre baseada na finalidade do bem comum, na manutenção da paz social, 

no interesse público. 

 A manifestação de este poder não estava pautada no princípio da legalidade, 

manifestava-se perante os administrados de maneira absoluta, ou seja, conforme o livre 

arbítrio do Estado, o qual estava “presentado” na figura do príncipe, na medida em que este 

não tinha limites jurídicos, uma vez que o direito estava diretamente relacionado com a 

vontade régia.  

 As ligações entre os interesses individuais e os interesses do Estado motivam a ação 

do monarca, a palavra reinar passa a ser vista como uma integração entre o que é comum à 

coletividade, fruto da atuação do monarca e os meios necessários para a efetivação desta 

atuação, fazendo surgir a idéia de soberania ligada ao exercício do poder régio. A intervenção 

do monarca no âmbito social tem como escopo unificar e reforçar seu poder régio, tal fato 

alia-se à compreensão pelo monarca das necessidades da coletividade e do seu dever de 

prestar-lhe satisfação. 

 Somente com o surgimento do Estado de Direito é que o poder de polícia, assim como 

todos os demais atos decorrentes da Administração Pública, passa a ser exercido de acordo 

com as normas do ordenamento (princípio da legalidade), com efeito, enquanto na atividade 

privada podem-se fazer tudo o que não seja proibido, na atividade administrativa só se pode 

fazer aquilo que é permitido, em outras palavras, para que um ato seja praticado pela 

administração, deve haver um embasamento em alguma norma permissiva que lhe sirva de 

supedâneo
286

. 

 Por este motivo que, em qualquer atuação administrativa, deve-se reconhecer uma 

limitação que delineia a liberdade de atuação, a qual poderá ser mais ou menos ampla, em 

função das pautas que forem estabelecidas nos dispositivos legais. Qualquer regulação 

normativa é, por definição o lineamento de uma esfera legítima de expressão e ao mesmo 
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tempo uma fronteira que não pode ser ultrapassada, pena de violação do Direito
287

. 

 Forçoso concluir que inexiste um poder, propriamente dito, que seja discricionário em 

sentido estrito, fruível pela Administração Pública, o que existem são atos em que a mesma 

poderá manifestar competência discricionária, ao passo que outros atos são totalmente 

vinculados. 

 Para o autor José Cretella Júnior, o poder de polícia sempre existiu no Estado, 

qualquer que tenha sido sua natureza jurídica, quer seja como caráter amplo de política, quer 

seja como instituição administrativa, jurídica, ou social, uma vez que a ideia de Estado não se 

separa da ideia de polícia, pois o poder de polícia é faculdade discricionária
288

. Também o 

posicionamento de Seabra Fagundes é neste sentido
289

. 

 Hely Lopes Meirelles assim leciona:  

 

No uso da liberdade legal de valoração das atividades policiadas e na 

graduação das sanções aplicáveis aos infratores é que reside a 

discricionariedade do poder de polícia, mas mesmo assim a sanção deve 

guardar correspondência e proporcionalidade com a infração
290

. 

 

 Já Celso Antônio Bandeira de Mello afirma que somente poderá considerar o poder de 

polícia como atividade discricionária, tomando-se a expressão em seu sentido amplo, 

abrangendo as leis condicionadoras de liberdade e da propriedade em proveito do bem estar 

coletivo, contudo não se pode caracterizar como discricionário o próprio poder de polícia 

administrativa, uma vez no Estado de Direito inexiste um poder que seja discricionário pela 

Administração Pública, o que existem são atos em que a mesma poderá manifestar 

competência discricionária
291

. Posicionamento este que concordo e considero mais plausível. 

 No caso específico da polícia administrativa, com o todo seu ciclo de atuação 

apresentado no item III.4.1., pode-se afirmar que as autorizações, como um ato formal de 

consentimento de polícia pendente de apreciação do ente público para sua outorga, são 

expedidos no uso da competência exercitável discricionariamente, e que as licenças, situações 

estritamente previstas na norma legal, sem qualquer margem de conveniência e oportunidade 

administrativa, são atos vinculados. 
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 No nosso atual sistema jurídico, a discricionariedade não pode ser confundida com a 

arbitrariedade, como sendo aquela ação fora ou além da legalidade, caracterizando-se como 

abuso ou desvio de poder, o qual será considerado ilegítimo e inválido, ou seja, inválido. Ao 

agir de forma arbitrária o agente estará agredindo a ordem jurídica, pois terá se comportado 

fora do que lhe permite a lei.  

 Ressalta-se que os atos administrativos podem ser controlados pelo Poder Judiciário, 

não aqueles atos vinculados, visto estarem todos os elementos estampados na lei, mas sim no 

que tangem aos atos discricionários e a possibilidade de se ultrapassar os limites legais (ato 

arbitrário). A discricionariedade infundada, assim como a arbitrariedade são incompatíveis 

com o Estado de direito, significando que deve prevalecer sempre um sincronismo entre o 

poder de polícia legítimo do Estado e os interesses supremos do cidadão, sempre 

resguardados pela Constituição
292

. Desta forma, o Poder Judiciário não invade a esfera do 

Poder Executivo, ele apenas irá atuar no controle dos atos administrativos discricionários que 

lese um direito, cabendo destacar o quão importante representa a motivação das decisões 

administrativas discricionais. 

 A discricionariedade poder ser vista como uma consequência de uma cláusula geral, 

ou seja, aquele comando normativo aberto e impreciso, o qual permite uma esfera de atuação 

dentro de seus parâmetros, uma vez que o legislador intencionalmente não previu de forma 

expressa o seu campo de atuação (não se tem aqui uma completa subsunção fato/norma), quer 

seja por impossibilidade, ou ainda por opção legislativa para assim tornar possível a inserção 

de valores éticos e acompanhar a evolução social. 

 Ante todo o panorama apresentado, pode-se finalizar com a assertiva de que o poder 

de polícia vigente no reinado de D. João IV possui um campo de atuação bastante ilimitado, 

sendo aquele poder residual colocado à disposição do monarca para decidir, com base na sua 

órbita pessoal, aquilo que fosse melhor para o interesse público, o poder de polícia significava 

o arbítrio do monarca; ao passo que o poder de polícia no nosso atual Estado Democrático de 

Direito não é discricionário, tendo apenas alguns atos que podem ter uma certa 

discricionariedade, sempre encontrando barreiras nos direitos dos cidadãos, nas prerrogativas 

individuais e nas liberdades públicas, cabendo ao Poder Judiciário efetuar o controle de tais 

atos. 
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CONCLUSÃO 

 

 O poder de polícia possui relação direta com os movimentos de mudança da 

sociedade, sendo este responsável por manter equilíbrios sociais, almejando o fim precípuo do 

bem comum, seu eixo de atuação é alterado à medida que o homem multiplica e supera suas 

necessidades, à medida que as necessidades humanas e as coisas comuns são modificadas 

pelo lapso temporal. Os anseios sociais não se mantém inertes no tempo, o povo dinâmico por 

sua natureza, transformam os desejos comuns, as transformações sociais se aceleram 

vertiginosamente. 

 Este trabalho histórico, resultado da análise de documentos que fizeram parte de 

Portugal do século XVII, bem como uma verificação e um estudo crítico das diversas obras 

que descrevam a Restauração, as quais trazem contradições e visões bastante tendenciosas 

acerca do período restaurador
293

, tiveram o escopo de trazer uma percepção do poder de 

polícia deste período e traçar uma comparação e evolução do instituto Poder de Polícia, trouxe 

teorias que embasaram o exercício do poder, buscou ainda, de forma abrangente, sistematizar 

a influência do momento histórico vigente na manifestação deste poder no período também 

chamado de Estado de Polícia (Polizeistaat), bem como demonstrou o absolutismo vigente 

naquela sociedade portuguesa. 

 O período histórico denominado Restauração compreendeu o lapso temporal posterior 

a 1640, o qual marcou o fim da “união dinástica”
294

 de Portugal e Espanha, e estendeu-se até 

o final da década de 1660 com o estabelecimento da paz com Castela e o reconhecimento 

papal, um período caracterizado pela afirmação e consolidação da independência portuguesa, 

processo este que levou alguns anos e fez-se necessária do alargamento da máquina 

burocrática, bem como da utilização de instrumentos de controle e poder. A expansão da 

máquina burocrática régia surgiu como mola percussora para que o poder de polícia passa-se 
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a servir um poder régio, sendo este poder a vértebra do Estado Moderno. 

 Como se pode observar, a restauração apareceu nos seus primeiros momentos como 

um intuito de conservação da ordem sócio-política, sem grandes alterações no nível da classe 

dirigente; os órgãos centrais do governo foram construídos por elementos que representaram 

as ordens tradicionais até então dominantes no país português. Houve mesmo uma 

preocupação para não se alterarem as estruturas e não provocarem um descontentamento. 

 D. João IV ratificou através de portarias que os tribunais continuassem em exercício 

(1/XII/1640), confirmou as mercês concedidas pelo governo de Castela (10/I/1640) e ainda 

determinou por lei, em 29 de janeiro de 1643 (29/I/1643), que as Ordenações Filipinas 

continuassem em vigor, bem como, durante a euforia dos primeiros tempos da Restauração, 

aboliu uma série de impostos estipulados pela coroa espanhola. 

 Todo o reinado de D. João IV tinha como escopo reerguer a nação portuguesa, aquela 

assolada pelos espanhóis, com poucos recursos, uma população massacrada pelos pesados 

impostos, um momento onde o patriotismo português foi posto à prova. 

 Pode-se observar que a manifestação do poder real não ocorreu nos moldes 

tradicionais do absolutismo vigente na Europa Ocidental, a exemplo da monarquia de Luis 

XIV na França, o Rei Sol, o qual teve um reinado representando exatamente esta forma de 

governo, D. João IV, aquele que detinha a administração da coroa, não pressupôs uma 

centralização das decisões nas mãos do rei, pelo contrário, o mesmo dividiu o poder régio na 

sociedade portuguesa do século XVII, podendo ser comparada ao corpo humano, 

internamente organizado, com cada órgão exercendo sua função para a consecução do fim 

comum, e o monarca era a cabeça deste corpo (modelo polissinodal)
295

. No entanto, não se 

pode reduzir este corpo a uma cabeça, ela sozinha não tem o condão de determinar todos os 

comandos e decidir todos os atos. 

 As teorias do poder e o conceito de soberania serviram como fundamento teórico para 

demonstrar como o poder e exercido, qual sua interferência na questão da soberania estatal. O 

monarca, apenas ele, detém o poder necessário para fazer prevalecer o bem estar na 

sociedade, o poder de polícia surge como o meio de dominação e imposição do poder, mais 

eficaz de fazer manter os equilíbrios sociais. A soberania é um poder perpétuo e absoluto, que 

possui como únicas limitações a lei divina e a lei natural, devendo o seu caráter absoluto ser 

visto dentro dos limites estabelecidos por essas leis. Esta ideia de poder absoluto vem ligada à 

crença na necessidade de concentração nas mãos do governante, o povo se despoja do seu 
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poder soberano e o transfere inteiramente ao governante.  

 Ante esta exposição constata-se que o poder de polícia do século XVII serviu como 

forma de edificar uma nova ordem, por meio do exercício deste poder limitado apenas na boa 

ordem comunitária, o monarca buscava o equilíbrio da sociedade. Este era o poder residual 

que competia apenas ao Rei, ou seja, aquelas questões relacionadas ao interesse público, as 

quais não haviam uma regulação expressa, cabia ao monarca o poder decisório, baseado na 

esfera pessoal, sempre limitado pela finalidade social, tomar a decisão que fosse cabível. A 

vontade régia servia como fonte do direito, dava origem a um mundo jurídico distinto daquele 

já formalmente previsto no seio social, funcionando como o motor do conteúdo das normas. 

 Todas as deliberações tomadas pelo monarca deveriam ser reconhecidas e aceitas pela 

coletividade, elas coincidiam com o direito coercitivo, ou seja, deveriam ser obedecidas pelos 

súditos. Os resultados finais destes comandos visavam sempre o bem-estar social e 

representavam o interesse do Estado, sendo o poder de polícia uma conformação dos 

equilíbrios sociais.  

 Durante o reinado de D. João IV a manifestação do poder de polícia possuía grandes 

contornos, o contexto histórico em que o mesmo estava inserido demonstra a instabilidade do 

Reino, o desejo de unificação do poder real, o sentimento de patriotismo e identidade nacional 

portuguesa em ebulição, conferiu a este soberano os poderes para realizar ações que 

salvassem a independência nacional. Desta forma, a aceitação social aos termos decorrentes 

do poder de polícia sempre foram grandes, podendo-se afirmar que a convocação para as 

Cortes representaram uma forte expressão deste poder, além do Direito de Petição e de 

Queixa e das questões apresentadas ao monarca pelo Conselho de Estado, que naquela época 

tinham uma função meramente de apresentação de problemas, do que influência nas suas 

soluções. 

 É o sentimento de identidade que legitima as exigências políticas dos grupos sobre as 

pessoas e que move estas ao consenso e à obediência. Só em meados do século XVIII é que 

decisivamente se estabelece um pólo político eminente e unificador, até este período a 

sociedade portuguesa convivia com uma multiplicidade de sentimentos de identidade, 

hierarquia, sentidos, que por vezes chegavam a ser contraditórios entre si
296

. 

 O poder de polícia é uma das funções administrativas do Estado mais polêmica e 

problemática, recebe intenso tratamento jurídico após as Revoluções Liberais, em especial no 

constitucionalismo norte-americano, o qual introduziu a expressão police power, e na vasta 
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doutrina administrativa européia que se seguiu à Revolução Francesa
297

. Deve ser considerado 

não como atividade da Administração, mas sim poder do Estado, o qual deve ser exercido 

mediante produção legislativa, como sendo um conjunto de atribuições concedidas à 

Administração para disciplinar e restringir os direitos e liberdades individuais, sempre em 

favor do interesse público. 

 No sistema jurídico brasileiro, o emprego do poder estatal com vias a restringir e 

condicionar liberdades e direitos individuais é uma exceção aos ditames constitucionais, 

motivo pelo qual somente deve ser exercido sob a reserva legal (Art. 5º, II, CF/88
298

), desta 

forma compete ao Legislador instituir normas de polícia, para alterar e adequar os direitos 

individuais ao convívio social, as quais devem ser aplicadas às miríades de hipóteses 

concretas da vida social, em que condutas reais, capazes de prejudicar o interesse geral, 

podem assumir matizes que escapam às previsões normativas, sendo impossível ao legislador 

prever todas as situações nas disposições legais, deve apenas assentar as bases do exercício de 

polícia, cabe ao administrador público utilizar do instituto da discricionariedade para aplicar 

aos casos concretos, enquanto função de polícia. 

 É neste momento que se observa a diferença da manifestação do poder de polícia na 

monarquia de D. João IV e na sociedade do século XXI; durante o reinado de D. João IV, nos 

idos do século XVII, esse poder manifesta-se perante os administrados de maneira absoluta, 

ou seja, conforme o livre arbítrio do Estado, representado na figura do príncipe, na medida em 

que este não tinha limites jurídicos. Somente com o surgimento do Estado de Direito é que o 

poder de polícia, assim como todos os demais atos decorrentes da Administração Pública, 

passa a ser exercido de acordo com as normas do ordenamento (princípio da legalidade). 

 Os contornos do poder de polícia do século XVII estava eivado de discricionariedade, 

que indicava uma espécie de atributo dado ao soberano, expressa sua aptidão para a solução 

dos conflitos, podendo inclusive ser confundido com arbitrariedade, motivo pelo qual a 

manifestação deste poder na monarquia de D. João IV possui contornos bastante diversos do 

que ocorre hodiernamente, no período do Estado Democrático de Direito, no qual a 

discricionariedade assumiu um aspecto mais jurídico e sofre limitação legal, devendo sua 

atuação ocorrer dentro dos limites do próprio Direito, em que há uma liberdade relativa. 
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 Seja durante a convocação para as Cortes, seja no exame dos assuntos que eram 

encaminhados a D. João IV pelo Conselho de Estado, cabia ao monarca proceder uma 

resolução empregando para isto o poder residual que lhe competia, com vias de manter o bem 

estar social, não havia balizadores legais, o direito no caso concreto estava diretamente 

relacionado à liberdade de agir e de escolha, de acordo com a conveniência e oportunidade 

régia, que estava sempre baseada na finalidade do bem comum, na manutenção da paz social, 

no interesse público. 

 No nosso atual sistema jurídico, não se pode afirmar ser o Poder de Polícia 

discricionário, no Estado de Direito inexiste um poder que seja discricionário pela 

Administração Pública, o que existem são atos em que a mesma poderá manifestar 

competência discricionária, lembrando sempre que não pode a discricionariedade ser 

confundida com a arbitrariedade, como sendo aquela ação fora ou além da legalidade, 

caracterizando-se como abuso ou desvio de poder, o qual será considerado ilegítimo e 

inválido, ou seja, inválido. Ao agir de forma arbitrária o agente estará agredindo a ordem 

jurídica, pois terá se comportado fora do que lhe permite a lei, podendo aquele ato sofrer 

controle por parte do Poder Judiciário. 

 A discricionariedade poder ser vista como uma consequência de uma cláusula geral, 

ou seja, aquele comando normativo aberto e impreciso, o qual permite que em determinado 

ato, tenha uma esfera de atuação dentro de seus parâmetros, uma vez que o legislador 

intencionalmente não previu de forma expressa o seu campo de atuação (não se tem aqui uma 

completa subsunção fato/norma), quer seja por impossibilidade, ou ainda por opção legislativa 

para assim tornar possível a inserção de valores éticos e acompanhar a evolução social. Mas 

ressalto, não é um poder discricionário, mas sim um ato administrativo que cabe uma parcela 

de discricionariedade. 

 Desta forma pode-se verificar um instituto utilizado pela Administração Pública com 

seus atuais contornos e compará-lo com sua aplicação nos idos do século XVII, tudo isto 

demonstrado através de fatos históricos, com a evolução social, demonstrando como o direito 

deve se adequar ao momento em que está sendo aplicado. Estudar a história é entender a base 

de todo o direito, devendo tais campos caminharem juntos. 
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ANEXO IV 

 

 

 

Desde 1580 celebraram-se as seguintes reuniões dos Três Estados: 

 

Reinado Local Data 

Filipe I Tomar 19 de Abril de 1581 

Filipe II Lisboa 15 de Janeiro de 1583 

Filipe II Lisboa 20 de Maio de 1616 

Filipe II Lisboa 1619 

D. João IV Lisboa 28 de Janeiro de 1641 

D. João IV Lisboa 18 de Setembro de 1642 

D. João IV Lisboa 28 de Dezembro de 1645 a 

16 de Março de 1646 

D. João IV Lisboa Outubro de 1653 a 28 de 

Fevereiro de 1654 

D. Afonso VI Lisboa 27 de Janeiro de 1668 

D. Afonso VI Lisboa 15 de Janeiro de 1674 

D. Afonso VI Lisboa 1677 

D. Afonso VI Lisboa 1679-1680 

D. Pedro II Lisboa 1697-1698 

 
Fonte: ALMEIDA, Fortunato de. História de Portugal. Tomo V. Coimbra: Editor Fortunato de Almeida, 

1926. p. 35. 
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ANEXO V 

 

 

Quanto ao governo de Portugal, assentaram-se e publicaram-se  em Tomar vinte e cinco 

capítulos, assinados por Filipe II e remetidos aos três Estados pelo escrivão da puridade, 

Miguel de Moura; todavia a patente respectiva só foi expedida em 12 de Novembro de 

1582. Eis os capítulos: 

 

1º. Que El-rei solenemente juraria guardar os foros, liberdades, privilégios, usos e 

costumes do reino, como tinham feitos os príncipes, seus predecessores; 

2º. Que não celebraria Côrtes senão em terra de Portugal, nem poderia legislar cousa 

alguma acerca dêstes reinos e seus senhorios nos Estados convocados fóra deles; 

3º. Que tendo de nomear vice-rei ou governadores, com êste título, ou outras quaisquer 

autoridades supremas, não escolheria senão portugueses, ou pessoas da família real, 

como filho, irmão ou sobrinho; 

4º. Que todos os empregos de justiça, fazenda e governação seriam providos em 

portugueses, excluídos os estrangeiros; 

5º. Que em Portugal continuariam todos os ofícios, que existiam no tempo dos reis 

passados, tanto da casa real, como do governo, sendo nomeados para eles só os 

portugueses; 

6º. Que o mesmo se observaria com relação a todos os outros emprêgos, pequenos ou 

grandes, qualquer que fosse a sua qualidade, assim de mais, como de terra, que então 

havia, ou para o deante se criassem, devendo ser portugueses também os presídios e 

guarnições das praças e fortalezas; 

7º. Que os tratos da Índia, de Guiné e de outras partes, descobertos, ou por descobrir, se 

não tirassem aos portugueses, nem se fizesse mudança alguma no que então se 

praticava, não podendo empregar-se nos navios e comércio deles senão oficiais e 

pessoas naturais do reino; 

8º. Que o ouro, ou a prata cunhada em moeda no reino e seus senhorios, que seria toda a 

que entrasse nele, fosse lavrada com os cunhos e armas de Portugal sem outra mistura; 

9º. Que todas as prelazias, abadias, benefícios e pensões seriam dadas só a portugueses; 

e que o mesmo respeito se teria com o provimento do logar de inquisidor mor, e com as 

comendas, cargos e pensões dos mestrados das ordens militares, do priorado do Crato, e 

em geral de todas as coisas eclesiásticas, como se decretava acerca das seculares; 
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10º. Que nestes reinos não haveria terças nos bens das igrejas, ou subsídios, nem para 

isso se impetrariam bulas; 

11º. Que os reis não poderiam das cidades, vilas, nem lugares, jurisdições ou direitos 

reais, senão a portugueses; e que, vagando alguns bens da Coroa, o sereníssimo Rei, ou 

seus sucessores, nunca os tomariam para si, antes os concederiam aos parentes daqueles 

por quem vagassem, ou a outros, que os merecessem, sendo portugueses, não se 

entendendo esta excepção com os castelhanos e estranjeiros que então residissem em 

Portugal, e tivessem servido como criados os reis passados; 

12º. Que nas ordens militares não haveria inovação, permanecendo todas no estado em 

que se achavam; 

13º. Que os fidalgos venceriam suas moradias tanto que perfizessem doze anos de 

idade, e que Sua Majestade e seus sucessores cada ano receberiam duzentos criados 

portugueses com moradia, devendo servir os que não tivessem fôro de fidalgo nas 

armadas do reino; 

14º. Que vindo Sua Majestade e seus sucessores a estes reinos se não tomassem para 

eles casas de aposentadoria pelo modo usado em Castela, mas que em tudo se guardasse 

o costume de Portuga; 

15º. Que estando El-Rei, ou os seus sucessores ausentes do reino, em qualquer parte, 

trariam sempre consigo um prelado, ou pessoa eclesiástica, um vedor da fazenda, um 

secretário, um chanceler mór, e dois desembargadores do paço, naturais do país, os 

quais se intitulariam Conselho de Portugal, e que por êles e com êles despachariam 

todos os negócios do reino. Que da mesma forma estariam sempre, onde residisse a 

Corte, dois escrivães da fazenda e dois da câmara para exercerem seus ofícios, sendo 

todos os diplomas escritos em língua portuguesa. Finalmente, que vindo Sua Majestade, 

ou seus sucessores a Portugal, êste Conselho e os escrivães o acompanhariam para 

servirem com ele além dos outros oficiais; 

16º. Que todas as corregedorias e mais cargos de justiça da mesma jerarquia, ou 

inferiores, na ausência do rei, seriam providos como até aqui, cumprindo-se o mesmo 

com referência aos cargos de provedores e contadores dos contos, e aos outros logares 

pertencentes à fazenda; 

17º. Que as causas e feitos, que tocassem à fazenda e justiça, qualquer que fosse a 

qualidade e quantia, se decidiriam e executariam nestes reinos; 

18º. Que Sua Majestade e seus sucessores conservariam a capela real no mesmo estado 

em que a tinham no seu tempo os reis seus entecessores; 
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19º. Que os portugueses seriam admitidos conjuntamente com os castelhanos aos ofícios 

da casa de Sua Majestade, conforme o uso de Borgonha, a exemplo do que se praticava 

com os vassalos das outras nações; 

20º. Que Sua Majestade a rainha traria de ordinário em seu serviço senhoras 

portuguesas principais como damas, e que as favorecia, casando-as na sua pátria, ou em 

Castela; 

21º. Que em benefício do povo e universal do reino mandaria Sua Majestade abrir os 

portos sêcos das fronteiras, podendo as mercadorias entrar e sair livremente, como 

acontecia antes de impostos os actuais direitos; 

22º. Que ordenaria que se fizesse aos portugueses todo o favor possível na importação 

dos cereais de Castela para o provimento do reino; 

23º. Que mandaria das trezentos mil cruzados com as seguintes aplicações: cento e vinte 

mil para o resgate dos cativos, postos à disposição de Misericórdia de Lisboa, sendo 

metade para a redenção de fidalgos pobres e pessoas ordinárias, todos portugueses; 

cento e cinqüenta mil para instruir e acrescentar depósitos nos logares necessitados 

conforme disposesse a câmara de Lisboa; e os restante trinta mil para remédio das 

maiores desgraças causadas pelo contágio, que então afligia o reino, distribuídos aos 

indigentes pelo Arcebispo de Lisboa e pela câmara; 

24º. Que na provisão das armadas da Índia e das outras frotas indispensáveis para defesa 

do reino, castigo dos corsários e conservação das fronteiras da África, mandaria Sua 

Majestade tomar com o reino o assento que parecesse mais conveniente, ainda que fosse 

com a ajuda de outros Estados seus, e muito maior custo de sua real fazenda; 

25º. Finalmente, que El-Rei, para corresponder ao grande amor que os portugueses 

costumavam consagrar aos seus príncipes, desejaria muito prometer-lhes que sempre 

residiria em Portugal; mas que, pedindo também o govêrno dos outros reinos e Estados, 

que Deus lhe confiára, a sua presença, lhes assegurava, que empregaria todos os 

esforçoes para viver no meio dos portugueses todo o tempo que pudesse dispensar, e 

que não se opondo embaraço mais ficaria no reino o príncipe seu filho, para que, sendo 

criado entre portugueses, se costumasse a conhecê-los e amá-los. 

 

 

Fonte: ALMEIDA, Fortunato de. História de Portugal. Tomo IV. Coimbra: Editor Fortunato de 

Almeida, 1926. p. 32 ao 36. 
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