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A História do Direito Latino-Americano está estreitamente vinculada, pelo menos desde 
o início da expansão europeia no Atlântico, com a História do Direito Europeu. As 
ordens normativas que se tinham desenvolvido nos horizontes europeus foram 
transplantadas, reproduzidas a nível local para posteriormente serem preenchidas e 
modificadas. O encontro com povos e religiões desconhecidas, o afastamento em 
relação à Europa e as longas distancias dentro do continente só progressivamente 
percebido na sua dimensão colocaram aos juristas frente a novos desafios. Esta situação 
também se repercutiu na Europa e, mais concretamente, no seu pensamento jurídico. 
São conhecidos os debates dos séculos XVI e XVII sobre os Direitos do Homem e a 
Teoria Política com base na Razão Escolástica. Consequentemente, a monarquia 
espanhola teve de construir formas de imperial governance, sem as quais seria 
impossível o exercício do poder a tão longa distancia. O pluralismo jurídico, a 
integração ou repressão da diversidade cultural, os diversos espaços encontrados -
centros de alta cultura e situações de fronteira- aportaram ao direito o seu cunho. 
Também para a Igreja e para o seu Direito se abriu um novo continente. A religião foi 
um movens desta expansão e o direito das religiões foi o fundamento da cultura jurídica 
da primeira idade moderna nos territórios ultramarinos das monarquias espanhola e 
portuguesa. As experiências desta dimensão global não deixaram de ter influência sobre 
o próprio Direito da Igreja, que também adaptou estruturas imperiais. Os movimentos 
independentistas americanos do século XIX enquadraram-se num contexto mundial e 
repercutiram-se na Europa. Mesmo depois da independência não se chegaram a romper 
os vínculos com a Europa, pelo contrário. Nomeadamente, os Direitos Civil e Penal 
Latino-Americanos da época republicana mostram um vínculo complexo com muitos 
Estados europeus e não somente com Portugal e Espanha. 
 
No Instituto Max Planck trabalha-se em diversas e novas investigações tendo como 
aspectos centrais os temas acima mencionados. A Historia do Direito Latino-Americano 
é desde o ano 2010 um campo de investigação especial. O Seminário de História do 
Direito Ibero-Americano serve de fórum para o debate destes projectos de investigação 
do Instituto e para a integração de cientistas convidados e dos seus projectos. Os 
convidados externos são bem-vindos mediante contacto prévio. 
 
Para mais informação contactar a Doutora Benedetta Albani, Instituto Max Planck de 
História do Direito Europeu.  


