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O tema da presente comunicação trata da contribuição à cisão entre 

Teologia e Direito esboçada na obra Defensor pacis (O Defensor da Paz), concluída 

em 24 de Junho de 1324, de Marsílio de Pádua (1280-1343?), filósofo, teólogo e jurista 

que protagonizou, enquanto partidário dos gibelinos e conselheiro político do Imperador 

do Sacro Império Romano Germânico, Luís IV, da Baviera (imperador de 1314 a 1347), 

episódios da histórica reação em face das pretensões papais à titularidade da 

“plenitude do poder” tanto na esfera temporal quanto na espiritual. Esse período foi 

marcado, portanto, pelas disputas entre Papa e Imperador pela primazia sobre o poder 

e o governo. Nesse cenário de hostilidade entre os detentores do poder, o embate 

teórico ganhou corpo através da teologia e do direito, pois a teologia e o direito 

canônico ocuparam o topo da hierarquia universitária (LE GOFF e SCHMITT, 2002: 

247).  

A “lei”, segundo Marsílio de Pádua, consiste numa “predisposição 

sensível e natural para determinada ação ou sentimento” (DP I, X, § 3)1. Pode-se 

perceber aqui um conceito de lei ou direito que enfatiza o seu próprio conteúdo. 

Segundo o pensador paduano, o poder, elemento anímico da lei, encerraria a 

manifestação natural dessa “energia” proveniente da vontade e, em última análise, da 

própria vida humana. Tal sentido da palavra “lei” deve ser tomado em sua genérica 

amplitude, ou seja, significando “Direito”. Tratar-se-ia o Direito humano, na filosofia do 

direito marsiliana, de uma predisposição análoga àquela manifestamente originária da 

natureza verificável em todos os “seres vivos”. Tal aspecto da lei marsiliana, tendo em 

vista o contexto da natureza, evidencia-se empiricamente através do conceito de 

“organismo vivo”. A lógica de origem aristotélica, aplicada à idéia de organismo, dada a 

sua autonomia, é prova demonstrável de que a “natureza” marsiliana está regida por 

uma razão universal, isto é, conforme o livre arbítrio divino. 

Eis que somente os organismos vivos da natureza podem manifestar o 

poder e exteriorizá-lo em ações, segundo os termos da filosofia marsiliana. Pode-se 

                                                
1 MARSÍLIO DE PÁDUA. O Defensor da Paz, Primeira parte, Capítulo X, parágrafo 3. Doravante 
indicado da seguinte forma: DP, seguido da parte (I, II ou III), do capítulo, ou capítulos, e do parágrafo, 
quando necessário, 1995. 
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notar que a forma elementar da razão inerente à lei, pois, encontrar-se-ia no arranjo 

metafísico dos mecanismos autônomos da vida natural. Assim, o Direito, comparar-se-

ia à ordenação natural do movimento dos corpos. Sob esse aspecto, o Direito, 

enquanto ordenação da reta razão, encontraria a sua primeira significação nessa 

energia dos seres naturais, dirigida à autonomia de seus mecanismos de sobrevivência 

ou à própria existência. Tal energia, perceptível desde a formação do ente orgânico, 

assemelha-se a um “calor que age como princípio ativo” (DP I, XV, § 5). Nesses 

termos, na filosofia do direito marsiliana, pode-se constatar o direito enquanto um 

fenômeno anímico, proveniente da energia volitiva ou do poder, que se exterioriza ou 

age quando necessário à conservação ou existência natural dos próprios seres vivos. 

Sob esse critério, o Direito representaria uma luta incessante pela própria manifestação 

da vida. 

A partir de outro enfoque, o pensador paduano qualificou a lei como 

“todo hábito operante e, em geral, a toda forma de algo produzível, existente na razão, 

donde, como se se tratasse de um modelo, provém a forma das coisas produzidas, 

através da habilidade criadora” (DP I, X § 3). O poder ou calor que movimenta os 

organismos somente se manifesta quando limitado por uma forma. Esse modelo 

consiste justamente na razão. A partir da filosofia de Marsílio de Pádua, pode-se 

perceber que a natureza, por ordem do desígnio de seu Criador, desenvolve-se através 

de formas de expansão contidas no limite. A “natureza” marsiliana possuiria uma 

ordenação ou regra em seus mecanismos, a que se pode comparativamente 

denominar direito ou “lei” naquele amplo sentido. Os organismos vivos seriam a 

demonstração plausível de tal ilação. Esse conceito de lei ou Direito condiz mais com a 

noção de tipicidade, isto é, toda ação ou omissão deveria se conformar aos limites 

dessa reserva racional. Tratar-se-ia da mais pura expressão do princípio da legalidade, 

idéia fulcral da cultura jurídica de nossa civilização. 

Na filosofia marsiliana, a natureza é regida por leis universais, ou seja, 

que se referem a todos os seres vivos. Entretanto, segundo ele, o Desígnio Criador 

atentou ao fato de que a necessidade de criação de preceitos para os atos humanos se 

fazia premente. Assim, a criatura divina (o homem), o mais elevado dos seres 

orgânicos, necessitava de uma Lei ou Direito, a fim de regular seus atos. Tal Direito 

prestar-se-ia a figurar como o referencial primeiro para a criação de um Direito 

genuinamente humano, proveniente da natureza do homem. Tal regra conteria 

“preceitos estabelecidos para regular os atos humanos direcionados para a 
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recompensa ou para o castigo no outro mundo” (DP I, X, § 3). Assim, as religiões 

seriam tidas parcial ou totalmente na conta de leis ou Direito. Na teologia marsiliana, 

pode-se notar que o poder referente a essa lei proviria diretamente do livre arbítrio 

divino. A origem remota da lei ou Direito, sob essa perspectiva, está na vontade ou 

desígnio de Deus. No entanto, nota-se que tal lei, diversamente da anterior acepção de 

Direito, não se coaduna à lógica dos organismos autônomos em sua existência física, 

material e natural. Nesses termos, esse significado de Direito não possui repercussão 

no mundo temporal, mas tão-somente no mundo espiritual. Nesse ponto, Marsílio de 

Pádua retomou os três exemplos históricos da constatação de tais normas jurídicas, a 

partir das três principais religiões monoteístas no contexto histórico medieval: a lei 

evangélica, a lei mosaica e a lei de Maomé. 

Então, pode-se perceber que Marsílio de Pádua teorizou três dimensões 

fundamentais da lei ou Direito, enquanto provenientes de uma auto-ordenação do 

Universo. A primeira delas foi esboçada na “dimensão natural” de ordenação cósmica 

que, ao prescindir do livre arbítrio humano, assenta-se em manifestações naturais de 

movimento e da forma para o respectivo controle. A interação desses dois elementos 

conduz à formação lógica dos organismos vivos. A dimensão espiritual, provável 

origem das outras dimensões da lex marsiliana, assenta-se na lei ou direito divinos, de 

caráter sobrenatural, cujos exemplos mais significativos se encontram nas 

supramencionadas religiões. Pode-se constatar que a dimensão humana da lei ou 

Direito figuraria como uma resultante das suas dimensões natural e sobrenatural. 

Assim, figuraria tal dimensão como a mais importante, pois envolveria a conjugação 

das duas outras formas de ordenação do universo: a temporal e a espiritual. Nesses 

termos, a vida humana, nos moldes da filosofia marsiliana, regular-se-ia pela dimensão 

humana da ordenação do universo: a ciência ou doutrina do Direito (humano). 

Essa terceira dimensão de ordenação cósmica, Marsílio de Pádua a 

conceitua como “a ciência, a doutrina ou o julgamento universal acerca do que é útil e 

justo para a cidade e dos seus contrários” (DP I, X, § 3). Pode-se vislumbrar a cidade 

(civitas) marsiliana como um ponto de intersecção entre o natural e o sobrenatural. 

Tratar-se-ia da coexistência dos planos temporal e espiritual, sendo este último, ainda, 

a origem do outro. Na filosofia do direito marsiliana, a última dimensão de ordenação 

cósmica, subdivide-se em outros dois aspectos: o primeiro considerando tal dimensão 

tomada em si mesma, sendo que o outro a considera aliada a um preceito coercivo. A 

partir disso, a dimensão humana da lex marsiliana tomada em si mesma, isto é, quando 
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prescindir de um preceito coercivo, adquire contornos de ciência. Na filosofia do direito 

marsiliana, tal ciência proviria de um saber empírico condicionado às circunstâncias 

espácio-temporais.  A observação seria o ponto de partida para a formulação de tal 

saber. Assim, o estudo dos fatos humanos, no decorrer do tempo, imprimiria a 

necessária historicidade ao Direito, conhecimento este doravante secularizado. Assim, 

o aprimoramento da ciência jurídica adviria de um pacto inter-geracional da classe 

social dos legisladores, pois “o que os primeiros legisladores estatuíram, bem como 

todas as pessoas de uma era específica, cumpridoras dessas leis, é algo contingente e 

limitado, necessitando posteriormente do acrescento elaborado pelas gerações que se 

seguiram” (DP I, XI, § 3). Segundo o pensador patavino, o Direito (humano e civil) 

constituir-se-ia num conhecimento empírico, por excelência. A partir desse viés, o 

conhecimento jurídico adquiriria status de uma ciência, demonstrável pela razão e 

limitada pelas contingencialidades históricas, e, por excelência, proveniente da 

sabedoria humana. Tal sistema jurídico, rompendo com os seus princípios primeiros, 

desceria do plano das abstrações para o plano da realidade material de determinada 

sociedade civil. Todas as necessidades humanas, e portanto demonstráveis e 

temporais, são levadas em conta no respectivo processo cognitivo, pois “é lícito chamar 

demonstrável algo que é necessário” (DP I, XV, § 3). O elemento fundamental para a 

criação da lex marsiliana está na prudência, por influência aristotélica, enquanto ponto 

de conexão entre as demais virtudes. A prudentia marsiliana, através da experiência 

proporcionada ao homem, consiste em fato gerador da lei, pois a “prudência se adquire 

mediante a prática, necessitando, pois, de bastante tempo” (DP I, XI, § 3). E, segundo 

ele, a experiência é a “mestra das disciplinas” (DP II, XVIII, § 2). 

Na filosofia marsiliana, a prudência, uma espécie de sabedoria prática, 

inclui além dos princípios ou dados gerais, os dados particulares e individuais 

cognoscíveis pela experiência. Tendo-se em vista tal peculiaridade, o aperfeiçoamento 

da sabedoria prática requer tempo e o auxílio de muitos, o que se verifica 

exemplarmente no processo legislativo. Dessa forma, ele entendeu a lei como “um olho 

constituído por inúmeros olhos” (DP I, XI, § 3). Tal alegoria com o olho, órgão humano 

fundamental ao conhecimento na filosofia de Marsílio de Pádua, adquire importância na 

medida em que a fonte de aquisição do conhecimento é sensorial. Ainda segundo ele, 

“a multidão, ou o povo, constituído pelos grupos sociais existentes na cidade, 

considerada em conjunto, tem mais capacidade de visão” (DP I, XIII, § 4). Assim, a 

observação aliada ao tempo, conduziria à prudência, visto tal virtude ser “dos mais 
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velhos e experientes acerca das ações práticas, a quem denominamos pessoas 

prudentes” (DP I, XII, § 2). Desse modo, no contexto social, as formas jurídico-políticas 

teriam sido construídas através de um processo dialético de aperfeiçoamento do livre 

arbítrio. A natureza humana, na filosofia marsiliana, entendida enquanto razão e 

vontade, tenderia à evolução. Desse modo, o diálogo entre os detentores do poder 

aperfeiçoaria, em tese, os governos constituídos, pois “a lei é um enunciado ou 

princípio que procede duma certa prudência e da inteligência política” (DP I, X, § 4). 

Nesse diapasão, a razão aplicada à política desce da abstração ou da generalidade 

dos princípios para a consideração concreta das determinantes históricas. Entretanto, o 

pensador paduano deixa entrever que a própria variação das circunstâncias no tempo e 

no espaço, indica a necessidade da consolidação de várias unidades jurídico-políticas, 

tendo em linha de conta o contexto mundial. Tratar-se-ia do próprio fenômeno da 

diversidade de agrupamentos humanos, pois a geografia, a linguagem, os costumes e 

os hábitos poderiam empiricamente justificar tal característica (DP I, XVII, § 10). Pode-

se depreender que o livre arbítrio humano tende a sistematizar tais especificidades 

antropológicas no que se convencionou denominar posteriormente como “razão de 

estado”. Tendo-se em vista as contingencialidades históricas, ordena-se tal ou qual 

agrupamento humano segundo uma ratio histórica inerente a determinada sociedade 

civil. Em razão da formação escolástica do pensador paduano, “a lógica aristotélica 

aplicada à filosofia política marsiliana propiciou a formação de um sistema político auto-

suficiente, que se justificou por razões próprias e independentes. Esse sistema político 

hermético propiciou a formação da razão histórica de uma sociedade civil com bases 

teóricas próprias” (ARNAUT DE TOLEDO e RAZENTE CAMPAROTTO, 2003: 270).  

Pode-se perceber que o desenvolvimento dialético da lex marsiliana, 

levando-se em conta sua base social, operou-se a partir do trabalho legislativo 

empreendido direta ou indiretamente pela totalidade ou pela parte preponderante 

(valentior pars) dos cidadãos. Segundo ele, a parte preponderante leva em conta “os 

aspectos de quantidade das pessoas e de suas qualidades no interior da comunidade” 

(DP I, XII, § 3), “visto a multidão possuir maior capacidade de discernimento, 

especialmente no tocante ao modo de viver e aos costumes das pessoas, do que um 

só indivíduo, ainda que bem esclarecido, o qual freqüentemente desconhece isso” (DP 

II, XVII, § 10). Assim, o livre arbítrio humano, em sua evolução histórica, parece 

encontrar projeção política na combinação desses dois fatores (quantidade e 

qualidade). A quantidade aliada à qualidade proporcionaria a evolução humana frente 
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às contingencialidades históricas do aspecto temporal. Eis que o todo é maior que a 

parte, em termos físicos e espirituais. Conforme o pensador paduano “o todo é maior 

do que a parte no agir e no discernir” (DP I, XIII, § 4). Esse número de pessoas 

humanas analisa mais perfeitamente a utilidade e a justiça nas leis, “porque ninguém 

se prejudica conscientemente” (DP I, XII, § 5). Segundo Olivieri, na filosofia do direito 

marsiliana, “a lei, pois, como é sabido, define-se seja por um elemento formal (o 

preceito coativo), seja por um elemento material (o justo, o civilmente conveniente) 

(OLIVIERI, 1979: 231). 

Pode-se constatar que a confluência entre as dimensões natural e 

espiritual da lei fez com que a espiritualidade inerente à segunda dimensão se 

conformasse à realidade orgânica dos seres humanos. Trata-se, em última análise, da 

manifestação do livre arbítrio divino, a origem do Universo, encerrado nas 

corporeidades humanas, doravante, sob o epíteto de livres arbítrios humanos, pois, 

segundo ele, “o Verbo Divino assumiu a natureza humana” (DP II, XIV, § 24). Dessa 

forma, “Marsílio de Pádua estabeleceu uma conexão entre o livre arbítrio divino e o 

livre arbítrio humano” (ARNAUT DE TOLEDO e RAZENTE CAMPAROTTO, 2003: 269). 

Tal conexão entre as esferas de liberdade divina e humana, delimitou-as à medida dos 

próprios significados das dimensões divina e humana da lei. Assim, a própria liberdade 

de auto-governo outorgada ao homem marcaria o limiar entre o espiritual e o temporal, 

entre o absoluto e o contingente, pois “Deus não age sempre de modo imediato, na 

maior parte dos casos e quase por toda parte, Ele estabelece os governos por meio da 

razão humana, à qual conferiu a liberdade para efetivar tal instituição” (DP I, IX, § 2). 

Pode-se constatar que a relação entre tais aspectos da existência humana serviria a 

um maior conhecimento ou distinção das suas partes respectivamente implicadas. 

Trata-se de uma necessidade, qual seja, a de delimitar os “mundos” temporal e 

espiritual, tendo-se em mente as suas equivalências enquanto dimensões ontológicas 

do ser humano. A secularização da filosofia político-jurídica de Marsílio de Pádua 

encontra, justamente na equivalência do espiritual com o temporal, o seu valor teórico. 

Entretanto, a relevância da espiritualidade constitui uma marca da filosofia marsiliana, 

pois a descoberta do que é justo e útil para a cidade, isto é, a descoberta da lei, é 

tarefa exclusiva dos “prudentes” e não daqueles homens que se dedicam às atividades 

manuais, cujas ações visam a produzir os bens indispensáveis ao viver (DP I, XII, § 2). 

Eis que o pensador paduano marcou a diferença entre os que “fazem” e os que 

“pensam”. Ademais, na cosmologia medieval, a origem do Universo estaria no espírito 
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do Criador, por assim dizer. Assim, sem desprezar a precedência e a nobreza do 

caráter espiritual, Marsílio de Pádua busca emparelhar os mundos espiritual e temporal 

em seu projeto secularizador. Uma analogia de literária beleza correspondente a tal 

ilação pode ser examinada no Defensor Pacis, onde o pensador paduano disse: 

De fato, se bem que os olhos sejam um órgão ou uma parte do 
corpo mais perfeita do que a mão ou o pé, porque realiza uma ação 
mais perfeita, no entanto, dependem de ambos e deles recebem 
uma ação ou movimento, e igual e reciprocamente, a mão e o pé 
dependem dos olhos, porque através deles são guiados para seus 
respectivos fins aos quais tendem ou se dirigem” (DP II, XXX,  § 4 ).  
 

        No entanto, a doutrina ou ciência do Direito, na filosofia do direito 

marsiliana, ao exteriorizar coercibilidade através da imposição de uma pena específica, 

denomina-se “lei” no sentido mais estrito. Nesse ponto, faz-se necessária a remissão à 

sistematização dos atos humanos empreendida por ele na segunda parte do Defensor 

Pacis (DP II, VIII). Pode-se constatar que tal “sistema” de classificação dos atos 

humanos consistiu na matriz ontológica das codificações jurídicas da Modernidade. Na 

filosofia do direito de Marsílio de Pádua, os atos humanos podem ocorrer, ou não, sob 

o concurso da razão e da vontade. Por um lado, dentre os não submetidos a tal 

controle, pode-se destacar o conhecimento, a afeição, os prazeres e as afecções da 

alma em geral. Por outro, os atos humanos controlados são subdivididos em: atos 

imanentes e atos transitivos. Os primeiros são assim denominados porque 

“permanecem” no próprio agente. A segunda modalidade de atos humanos 

controlados, os transitivos ou transeuntes, consubstancia aquelas ações praticadas por 

órgãos externos, o que os tornam praticamente o oposto dos primeiros atos. Dentre os 

atos transitivos, destacam-se os positivos e os negativos. Os atos humanos voluntários 

controlados transitivos positivos ocorrem através de uma ação propriamente dita. Já os 

atos humanos voluntários controlados transitivos negativos se perfazem por meio de 

uma omissão. Os atos humanos voluntários controlados transitivos, por sua vez, 

podem se aperfeiçoar sem prejuízo a outrem, como os donativos, as peregrinações, a 

auto-flagelação, etc. No entanto, os mesmos atos podem ocasionar prejuízos a outrem, 

como os crimes, por exemplo. 

Segundo ele, os atos humanos civis, seculares ou contenciosos são 

regulados através da lei, porém “há atos que o legislador não pode regular através da 

lei humana, pois ninguém pode comprovar se foram realizados ou não, mas Deus na 

sua infinita onisciência não os ignora” (DP I, V, § 11). Pode-se perceber que o Direito, 

tanto em seu aspecto doutrinário quanto em seu aspecto coercivo, prestar-se-ia, na 
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filosofia do direito marsiliana, a regular os atos humanos voluntários controlados 

transitivos, pois estes são empiricamente demonstráveis pelo uso da razão. Segundo 

Marsílio de Pádua, o Direito é uma “ciência a respeito dos assuntos externos, quer 

dizer, a dos atos civis” (DP II, V, § 2). Desta feita, esses atos jurídicos transitivos 

figuram como a materialização do próprio livre-arbítrio, sendo este a base 

epistemológica sobre a qual se erige a doutrina do direito marsiliana. Nela, o Poder, 

também originário do livre-arbítrio, exterioriza-se ou materializa-se através dos atos 

humanos voluntários controlados transitivos, como a posse, por exemplo (ARNAUT DE 

TOLEDO e RAZENTE CAMPAROTTO, 2003: 270). Pode-se constatar, na filosofia 

marsiliana, uma interdependência fundamental entre Lei e Poder, sendo ambos 

condição de existência quando reciprocamente considerados. A lei e o Poder são 

conceitos que, na filosofia marsiliana, relacionam-se e, por vezes, identificam-se. Eis 

que o Poder político coincide com o poder da lei. Pode-se constatar que a Teologia 

marsiliana, saber este referido como ciência (DP II, XXIV, § 5), destinar-se-ia a regular 

os atos humanos voluntários controlados imanentes, pois estes não podem ser 

empiricamente demonstrados pela razão. 

No pensamento marsiliano, a teologia, enquanto ciência especulativo-

prática, também atua na parte racional ou apetitiva do ser humano (DP II, XXX, § 1), 

mas, prescinde de um paradigma empírico de validade. Quanto ao desenvolvimento da 

teologia, na Idade Média, Lafon ressalta que “na teologia propriamente dita, 

constatamos o nascimento e o desenvolvimento simultâneos da função crítica da 

razão, sob a influência da nova arte jurídica de pensar. Vemos instaurar-se pouco a 

pouco um regime do verdadeiro que procura distinguir os campos, articular as 

verdades, organizar as doutrinas segundo uma perspectiva de coerência” (LAFON, 

2000: 119).  A “lei” ou doutrina evangélica, objeto de estudo da teologia, possui duas 

dimensões. A primeira, refere-se ao que se deve fazer e evitar nessa vida, no mundo 

temporal, designando-se como “doutrina” e não lei. A segunda dimensão já concebe a 

doutrina evangélica como “lei”, cuja coercibilidade concretizar-se-á somente no mundo 

espiritual, na vida dita “eterna” (DP II, IX, § 3). Pode-se perceber aqui a ruptura 

gnosiológica entre Direito e Teologia à medida em que se diferenciaram os aspectos 

humanos do agir em atos humanos voluntários controlados imanentes e transitivos. Os 

atos humanos voluntários controlados imanentes seriam necessariamente regidos 

pelas virtudes teológicas, inerentes à Lei evangélica, ao passo que os atos humanos 

controlados transitivos seriam regidos pelo Direito humano. A necessidade de 
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materialização do Direito para a obtenção de um “controle equivalente” dos atos 

humanos controlados transitivos impôs à ciência jurídica um paradigma epistemológico 

para o reconhecimento do Direito enquanto uma ciência empírica: a pena ou coerção, a 

ser infligida pelo Poder através dos atos humanos controlados transitivos. Aliás, como 

dito pelo filósofo paduano, o Poder se exterioriza justamente através dos atos humanos 

controlados transitivos. De outro modo, na teologia, os preceitos ou virtudes que 

também regulamentam e aperfeiçoam os atos humanos, tanto os imanentes quanto os 

transitivos, são destituídos de coercibilidade, pois a lei evangélica ou divina e seus 

“transgressores ou cumpridores serão punidos ou premiados somente na outra vida” 

(DP II, VIII, § 4). 

Pode-se perceber que o aspecto espiritual ou sagrado adquire 

contornos de uma “necessidade” para a vida humana. Trata-se do caráter religioso que 

a natureza humana imprimiu no modo de organização de sua sobrevivência: o Estado. 

A vontade, substrato ético do estabelecimento dos governos seculares, legitima e 

“sacraliza” o Poder. A legitimação, por sua vez, ocorre por força da autonomia das 

vontades dos súditos consensualmente entabuladas numa espécie de contrato social. 

A sacralização, também amparada no elemento volitivo, revela a conexão última da 

vontade, inerente à natureza humana, no livre arbítrio divino. Ratifica-se aqui a 

Doutrina de São Paulo, segundo a qual o poder não existe senão por Deus (Nisi 

potestas non a Deo est). Assim, a maior “eficácia” dos governos temperados reside 

justamente no envolvimento da vontade humana nos governos civis, haja vista ao fato 

de ser a educação um instrumento criado nos mecanismos do Poder. A educação 

conduziria ou guiaria a vontade humana, ensinando-a a escolher melhor, pois “o ser 

humano muitas vezes não propende ao melhor, daí não estar convenientemente apto a 

aceitá-lo, mediante o seu estabelecimento efetuado pelo dirigente, mas estará disposto 

a fazê-lo, optando pelo melhor, se vier a ser educado para tanto” (DP I, IX, § 10). Nota-

se que o problema da filosofia marsiliana reside na natureza humana, pois a sua 

imperfeição original, conforme a tradição teológica do cristão medieval, corrompeu-se 

nos termos do mito edênico. Pode-se notar que a escolha ou eleição, a partir de 

alguma ação humana, consiste no próprio corolário do livre arbítrio. 

Assim, a relação entre a fé e a vontade se torna evidente, pois a 

vontade através da fé aprimora a si mesma. Eis o caráter sagrado e místico dos 

governos temporais embasados no livre-arbítrio humano. Segundo De Libera, “a 

grande lição do século XIV, a mais paradoxal, a mais inesperada, em todo caso para o 
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moderno, é que a oposição entre fé e razão, na qual tantos historiadores quiseram ver 

a marca da Idade Média, não tem nenhum lugar no debate político (DE LIBERA, 1998: 

457-458). Desse modo, a religião tem um caráter de “utilidade” para os governos 

temporais, pois a separação entre o espiritual e o temporal é uma necessidade para a 

conservação da raça humana. As virtudes teológicas, enquanto valores espirituais, 

contribuiriam para a criação de laços de paz, união, cooperação e de fraternidade, 

elementos essenciais à coesão dos grupos sociais e da comunidade política como um 

todo. Pode-se perceber que a violência institucional do Poder temporal, por si só e sem 

a espiritualidade, exterminaria a raça humana em guerras ou ausência de paz. 

Ghisalberti relembra que, afirmando o valor normativo da lei divina em relação à 

humana, Marsílio ainda conserva um critério regulador do ordenamento social positivo, 

que não pode ser o resultado de uma decisão arbitrária, mas obedece às exigências de 

bondade e de honestidade que transcendem o mero contingente. A autoridade civil, 

derivada da soberania popular, também não pode sofrer interferências e o poder de 

coerção é reservado exclusivamente à lei (GHISALBERTI, 1979: 314-315). Isto porque 

a observação, inerente ao conhecimento empírico, não basta à vida humana, pois 

algumas realidades temporais devem ser analisadas a partir de instâncias espirituais. 

Tal espiritualidade, veiculada pelas virtudes teológicas, proporcionaria, mediante a 

cooperação mútua, a educação dos homens para a obtenção da plenitude de sua 

sobrevivência na vida em sociedade. Segundo o pensador paduano, “a esfera do agir, 

de acordo com sua finalidade requerida, consiste em prover a suficiência comum à 

maior parte dos cidadãos nesta vida” (DP I, XII, § 7). Dessa forma, a interferência 

exclusiva das ações temporais impossibilitaria a existência da vida humana, pois “o 

homem vem a este mundo nu e inerme, sendo afetado e sofrendo as influências da 

atmosfera e de outros elementos da natureza, de conformidade com o que ensina a 

ciência das coisas naturais. Por isso, a conveniência de se conhecer igualmente os 

diferentes meios e recursos para enfrentar os elementos adversos e superar os males 

que os mesmos porventura possam causar. Ora esses meios de resistência comum só 

poderão vir a ser obtidos e operacionalizados mediante a cooperação, a união entre o 

maior número de pessoas que se reúnem e se auxiliam mutuamente” (DP I, IV, § 3).   

Pode-se perceber que a vida espiritual parece consistir numa 

necessária projeção da vida temporal, tornando-se sua metade constitutiva. Tal 

projeção é necessária na medida em que os atos humanos seculares e civis 

(imanentes e transitivos) se aperfeiçoam através da educação inerente às virtudes 
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teológicas que instituem um “sistema de penas e recompensas” para a “outra vida”: a 

espiritual. Um dado, na teologia marsiliana, que indicia tal conclusão está no conceito 

evangélico de “Poder das Chaves”. Tal concepção teológica, estudada por Marsílio de 

Pádua na segunda parte do Defensor pacis, consiste sinteticamente no poder, de 

origem apostólica, que os sacerdotes detêm para promover a ligação do faltoso ou 

culpado com o crime ou pecado e a respectiva pena ou castigo para a vida eterna ou 

espiritual. No respectivo conceito teológico, perfaz-se a clara simetria entre as 

projeções temporal e espiritual, sendo que a base doutrinária de tal conceito reside 

justamente no ponto do evangelho segundo Mateus (Mt, 18, 18), onde Jesus Cristo 

teria dito aos apóstolos: “Em verdade eu vo-lo declaro: tudo o que ligardes na terra será 

ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu”. Pode-se 

perceber que há um nexo causal entre a manifestação dos atos humanos controlados 

imanentes e transitivos no plano espiritual e no plano temporal, respectivamente. 

Assim, através de tal poder, os teólogos (sacerdotes) promoveriam a ligação das ações 

humanas temporais ao seu substrato espiritual, culpabilizando os respectivos agentes e 

promovendo o aperfeiçoamento de suas ações, através da educação na Lei 

evangélica, no contexto da vida social. Nesse sentido, a religião demonstra toda a sua 

utilidade aos governos temporais, pois promove diretamente a educação do espírito 

humano, a origem do poder, na esfera do agir. Tal utilidade prática da teologia, 

certamente, transforma-a numa “ciência” prática ou empírica a serviço da paz social. 

Nesse ponto, pode-se constatar que ocasionalmente as doutrinas do Direito e da 

Teologia podem coincidir e, até mesmo, confundir-se, desde que não haja 

coercibilidade nos preceitos teológicos, é claro. Pode-se notar que a Lei evangélica é 

uma lei da liberdade ou do próprio livre arbítrio, pois ninguém está obrigado a obedecê-

la “nessa vida” ou no mundo temporal, por assim dizer.  

Na filosofia e teologia marsilianas, tanto o Direito quanto a Teologia, sob 

esse aspecto, representam saberes ou conhecimentos desenvolvidos na parte racional 

ou “apetitiva” da natureza humana, sendo que pelos objetivos do filósofo patavino 

adquiriram contornos de ciência. Entretanto, apesar de seu mencionado caráter prático-

especulativo, a teologia cuida especialmente da esfera espiritual, entendendo-se esta 

como “toda ação ou paixão humana resultante de sua capacidade de conhecer ou de 

querer que lhe é imanente” (DP II, II, § 5). Tal objeto cognoscível, de caráter espiritual, 

inclui certamente a doutrina e o ensinamento dos preceitos e conselhos provenientes 

da “Lei Divina, isto é, à doutrina e ao ensinamento dos preceitos e dos conselhos 
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provenientes dela e relativos a ela. Neste significado, se enquadram igualmente todos 

os sacramentos eclesiásticos e seus efeitos, toda a graça divina, todas as virtudes 

teológicas e os dos dons do Espírito, nos dispondo para a vida eterna” (DP II, II, § 5).  

A laicização do Direito, e do Poder, levada a cabo por Marsílio de 

Pádua, fez transpor a razão, inerente à filosofia do direito, à teologia. A teologia e o 

direito possuiriam, então, dois pontos comuns: o primeiro implicaria no caráter de 

ciência empírica. O segundo, por sua vez, reside justamente na racionalidade ou 

espiritualidade sobre a qual erigir-se-iam os dois saberes. Ora, partindo-se de tais 

premissas, pode-se concluir que o Magister Artium contribuiu, não somente à 

secularização da ciência, jurídica ou política, mas à própria distinção dos elementos da 

natureza humana, sejam eles pertencentes ao “mundo” temporal ou ao “mundo” 

espiritual. Tal natureza dúplice, do homem, no contexto da comunidade civil, buscaria o 

bem-comum sob dois aspectos: um imanente e o outro transcendental.   
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