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RESUMO 
 

 

 

   O presente trabalho trata da seguinte hipótese: Leibniz pode ter 

sido uma fonte de influência para o direito brasileiro? 

   Para realizar tal investigação, examinamos com uma visão 

crítica a obra jurídica de dois autores: Gottfried Wilhelm Leibniz e Augusto Teixeira 

de Freitas.  E o fizemos propondo duas situações que normalmente não são 

encontradas em trabalhos do gênero. 

   Investigamos a obra jurídica de Leibniz porque embora seu 

nome seja muito conhecido pelo seu legado filosófico, ele foi também jurista citado 

como influência. Todavia, seus escritos sobre direito são pouco estudados. 

   Em seguida, estudamos a obra de um jurista brasileiro do ponto 

de vista da história da ciência. Teixeira de Freitas foi muito importante na época de 

formação da ciência jurídica brasileira porque ele foi o autor da Consolidação das 

Leis Civis e do Esboço de Código Civil, textos que foram fundamentais para a teoria 

e para a prática do direito no Brasil no século XIX. 

   Tratamos de apurar o que Leibniz escreveu em matéria de 

direito, o que há disponível traduzido para o português ou não, e o que pode ser 

encontrado na Biblioteca da Faculdade de Direito de São Paulo. 

   Quanto ao jurista brasileiro, foi realizado um levantamento dos 

principais títulos de sua obra, quase todos disponíveis na Biblioteca da Faculdade de 

Direito, para verificação de suas principais idéias e posterior cotejo com as de 

Leibniz. 
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SUMMARY 

 

 

 

   This work is about the following question: Leibniz could have 

been a source of influence to Brazilian law? 

   To do the investigation, we have a critical point of view about the 

legal work of two authors: Gottfried Wilhelm Leibniz and Augusto Teixeira de Freitas. 

And we have made it by an unusual way. 

   We have examined the legal works of Leibniz because he was 

very famous by his philosophical legacy, but his work about law is not usually 

studied. 

   After we have studied the works of Teixeira de Freitas by the 

view of the history of science. He was very important in the time of beginning of the 

science of law in Brazil because he was the author of Consolidação das Leis Civis 

and of the Esboço de Código Civil, texts of the Nineteenth Century that were basics 

in the theory and in the practice of law. 

   We have investigated what Leibniz has written about law, which 

titles are translated or not to Portuguese language, and what can be founded in the 

Library of São Paulo´s School of Law. 

   And about the brazilian lawyer, it was done a research of his 

mains pieces of writing also. Almost of them are available in São Paulo. And after, we 

could have made a comparison with Leibniz. 
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I – Introdução 

 
 

1. Considerações iniciais sobre o problema 
 
 
   A idéia básica deste trabalho consiste em utilizar a obra de um 

nome referencial para o direito brasileiro para procurar pistas da influência de um 

grande nome das ciências. Os escolhidos foram Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-

1716) e Augusto Teixeira de Freitas (1816-1883). De que maneira Leibniz 

influenciou o direito em sua época? Será que essa influência deixou alguma herança 

ao direito que nós conhecemos hoje ou influenciou a obra dos nossos juristas? 

   Leibniz1 foi escolhido por ser um grande nome em diversos 

campos do conhecimento que se formou na área do direito e escreveu alguns textos 

sobre a matéria. Seu trabalho é rico em temas de direito natural e em matéria de 

argumentos filosóficos, elementos que podem ser úteis nos momentos de crise ou 

de ruptura da ciência do direito. Todavia, os textos jurídicos leibnizianos raramente 

são estudados. Há poucas edições deles e há escassas fontes secundárias a 

respeito. Quando o Leibniz jurista é citado, geralmente trata-se de alguma referência 

sem profundidade, às vezes sem indicação da fonte primária, às vezes é 

mencionado em decorrência de uma investigação genérica: na literatura há muita 

indicação de que ele teria sido uma importante fonte de influência na doutrina do 

direito, mas existe pouco dado concreto a respeito. 

   Uma das intenções do trabalho é resgatar a importância da obra 

jurídica de Leibniz que ficou esquecida ou relegada a plano secundário pelos 

estudiosos de direito. 

   Paolo Rossi2 relaciona expressamente os trabalhos jurídicos de 

Leibniz como exemplos de estudos de lógica e de “arte combinatória”. Entre tais 

                                                 
1 Utilizaremos também as expressões “filósofo” e “germânico”, para diferenciar Leibniz de Teixeira de Freitas, 
a quem chamaremos também como “jurisconsulto” ou “jurista brasileiro”. 
2 P. Rossi, A chave universal, p. 7: “As artes da memorização e a lógica combinatória pertencem, sem dúvida 
alguma, à categoria dos fósseis da investigação científica. A combinatória desapareceu definitivamente já na 
segunda metade do século XVII, destruída, e ao mesmo tempo transfigurada, pelo grande trabalho discursivo 
de Leibniz.” 
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trabalhos jurídicos estão aqueles que contêm as chamadas tábuas de direito e as 

noções de filosofia e moral sobre as quais trataremos nesta dissertação3. O 

estudioso italiano afirma que os textos que se referiam a técnicas de memória, 

doutrina do método e da lógica, foram objeto de estudos por diversos autores numa 

seqüência histórica. Leibniz estaria incluído na ponta desta tradição. Esses trabalhos 

e estudos teriam sido “eliminados” da cultura européia4 porque não seriam 

compatíveis com o racionalismo que começou a se impor logo após o período em 

que viveu o filósofo germânico. Nas palavras de Rossi, os textos dos autores 

anteriores foram caindo no esquecimento e os próprios textos de Leibniz, que 

tratavam da “característica universal”5, de “simbolismo lógico” ou de combinações, 

acabaram rejeitados como se fossem extravagâncias. 

   Se acreditada essa hipótese, mais difícil ainda seria encontrar 

influências do Leibniz jurista na doutrina do direito. 

   A biografia do filósofo germânico revela que a formação inicial 

dele foi a de jurista, ainda que ele se dedicasse à filosofia e a outros ramos do 

saber. Com efeito, nos primeiros anos de atividade, ele desenvolveu significativos 

conceitos filosóficos e de “arte combinatória” que acabaram expostos nos Elementos 

de Direito Natural. Poderemos então investigar vários elementos de filosofia, de 

lógica, de estilo de redação que são importantes para eventualmente detectar sua 

influência na doutrina jurídica posterior considerando o modo científico ou 

acadêmico de estudar o direito e as necessidades de fato que o direito tinha que 

atender. 

   Augusto Teixeira de Freitas foi um nome marcante no direito 

brasileiro. Foi um dos primeiros estudantes de direito no Brasil, na década de 1830 e 

participou na formação da ciência jurídica nacional, conforme mostraremos no 

capítulo a ele dedicado. Ou seja, o jurisconsulto teve papel extremamente relevante 

na formatação da ciência do direito brasileiro ao trabalhar pela redação de um 

código civil e ao exercer cargos políticos relevantes. Sua obra foi utilizada durante 

muito tempo como referência na prática forense. 

                                                 
3 A relação desses textos, que continham tais idéias, incluiria os trabalhos jurídicos, Elementos de Direito 
Natural e outros como Nova Methodus discendae docendaeque jurisprudentiae, este último não publicado 
comercialmente; vide P. Rossi, op. cit., pp. 134, 345, 353. 
4 Ibid., pp. 26-7. 
5 Leibniz menciona a “Característica”, vide: G. W. Leibniz, Los Elementos del Derecho Natural, p. 69. 
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   Leibniz viveu no período do chamado “jusnaturalismo”, na virada 

do século XVII para o XVIII, conforme indicaremos no capítulo seguinte. Após aquela 

época, fatos muito relevantes ocorreram na história do conhecimento humano até 

meados do século XIX, época de Teixeira de Freitas. 

   O jurista brasileiro iniciou sua carreira logo depois da 

proclamação da independência. Ele poderia ter recebido influência de diversas 

fontes, tais como as idéias que surgiram após a revolução francesa, as idéias do 

iluminismo. Se considerado o ponto de vista jurídico, poderíamos pensar, de modo 

apriorístico, que os ideais do período em que Teixeira viveu poderiam estar ligados 

eventualmente a sentimentos de liberdade e de independência. Eles poderiam ter 

inspiração jusnaturalista (do século XVII) ou jusracionalista6 (do século XVIII) e 

poderiam ser compatíveis com o sentimento surgido na sociedade de um novo país 

em formação. Quer dizer, teoricamente, no momento histórico vivido por Teixeira de 

Freitas o direito poderia considerar como fonte o ideal de direito natural vivido por 

Leibniz, entre outras influências. 

   A literatura apresenta muitos exemplos de afirmações no sentido 

de que Leibniz teria influenciado autores que lhe foram posteriores. Ou ainda indica 

afirmações do tipo “tais autores são precursores do jusracionalismo”, ou “Grócio é o 

pai do direito natural”. Todavia, a nossa pesquisa não permite sustentar afirmações 

tão genéricas sobre essas influências. No próximo capítulo citaremos trechos de 

alguns livros publicados que contêm afirmações desse tipo, ou ainda que afirmaram 

que Leibniz teria trabalhado pela edição de códigos de leis. Em seguida, 

analisaremos o conteúdo da obra do filósofo para verificar se são sustentáveis as 

afirmações encontradas na literatura. 

   Ora, à primeira vista, parece propício que Leibniz fosse 

conhecido e utilizado pelos juristas posteriores, que estivessem trabalhando na 

redação de um código. A intenção de nossa pesquisa é questionar se seria possível 

confirmar essa hipótese. 

                                                 
6 As expressões “jusnaturalismo” e “jusracionalismo” são empregadas como nome de escolas de pensamento 
jurídico de duas épocas diferentes nas quais o direito natural foi considerado predominante para a filosofia do 
direito, em oposição ao direito positivo. Tais conceitos foram objeto de estudo de autores como Norberto 
Bobbio (vide Locke e o Direito Natural e O Positivismo Jurídico – Lições de Filosofia do Direito) e serão 
explicitados convenientemente mais adiante.  
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   Para começar, a pesquisa de títulos jurídicos de Leibniz na 

Biblioteca do Largo de São Francisco resultou negativa.  

   O acervo de uma das duas primeiras Faculdades de Direito do 

país, talvez o principal da área jurídica do país no século XIX, em que viveu Teixeira 

de Freitas, registra poucos títulos referentes ao jusnaturalismo. De Leibniz, há na 

referida biblioteca apenas algumas das suas obras filosóficas7 e o artigo “Lettres 

inédits”. Este pertence a uma revista de 19348 não trata de direito e, de qualquer 

modo, não poderia ter sido lido em São Paulo no século anterior.          

   Seria então possível detectar indícios da influência de Leibniz no 

trabalho de alguém como Teixeira de Freitas em termos de filosofia de direito ou em 

termos de direito civil? E seria possível encontrar algum vestígio dos métodos de 

Leibniz, do aspecto formal de escrever seus textos? Os trabalhos jurídicos de 

Leibniz continham mostras do pensamento que foi chamado por ele de “arte 

combinatória”. Essas idéias tornam-se visíveis em trabalhos como Os Elementos de 

Direito Natural, conforme demonstraremos ao tratar de Leibniz. Mas o que poderia 

restar de influência delas na doutrina do jurista brasileiro? 

   Começaremos a dissertação apresentando algumas citações da 

literatura em direito de origem lusitana e brasileira que nos conduziram a esta 

pesquisa. Também serão apresentados os conceitos de direito positivo e de direito 

natural que são importantes para o exame do problema. 

   Após um breve exame sobre a doutrina do filósofo germânico, 

passaremos a relatar os resultados da investigação sobre Teixeira de Freitas, 

pessoa emblemática, um dos primeiros bacharéis brasileiros realmente formados no 

país. Estudou nas duas primeiras Faculdades instaladas, em São Paulo e em 

Pernambuco. O seu trabalho foi talvez um dos mais destacáveis na nascente ciência 

jurídica brasileira. 

                                                 
7 Duas edições de Oeuvres, uma de 1842 e outra de 1900, que são quase idênticas: nelas se encontram a 
Monadologia, os Ensaios de Teodicéia, os Princípios da Natureza e da Graça e cartas pertinentes a tais 
assuntos. Os demais títulos de Leibniz são edições do século XX e, mesmo assim, são obras mais reconhecidas 
pela filosofia. 
8 “Lettres inédits” [org. por P. Schrecker], Revue Philosophique, 117, p. 5-134; ou seja, mesmo na Europa, 
havia muitos textos inéditos ou que só foram estudados recentemente. 
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   A carência de historiadores brasileiros do direito explica porque 

a bibliografia se socorre das edições portuguesas, especialmente da obra de António 

Hespanha e de títulos da Fundação C. Gulbenkian, além de estudiosos estrangeiros. 

   Devemos salientar que no presente estudo pesquisaremos sobre 

doutrina dos autores mencionados, mas também sobre as instituições a que eles 

estiveram ligados, sobre a história relacionada à vida e à obra de tais autores. 

Também será importante verificar a evolução de determinados institutos do direito 

como, por exemplo, a figura do “código” legal que além de ser um texto jurídico é 

uma espécie de documento que retrata e conserva a doutrina científica jurídica e é 

instrumento de trabalho na área do direito. 

 

 

2. O que diz a literatura sobre a influência de Leibniz 
 

 

   Muitos estudiosos de história e de filosofia do direito costumam 

mencionar a importância de um doutrinador como Leibniz. Apresentamos em 

seguida alguns textos de autores de diferentes origens que foram por nós 

selecionados para exemplificar o tratamento que a literatura confere ao trabalho 

jurídico do filósofo germânico. Incluímos nomes estrangeiros afamados, tais como 

Gustav Radbruch e Carl J. Friedrich, formados na Alemanha do começo do século 

XX, ou mesmo Franz Wieacker, da segunda metade do século passado. E, entre os 

autores portugueses, incluímos Nuno Espinosa e Antonio Hespanha que também 

são muito mais significativos para nós brasileiros. 

   Um professor belga, Chaim Perelman, cujos livros são utilizados 

em cursos de filosofia do direito no Brasil, escreveu o seguinte sobre os autores da 

época de Leibniz: 

 
 “Os progressos efetuados pelas matemáticas e suas aplicações a 
partir do século XVI, a idéia enunciada por Platão e retomada pelo 
neoplatonismo cristão, de que Deus teria criado o mundo inspirando-
se nas matemáticas, alentaram as crenças de todos que, 
preocupados tanto com o direito quanto com as matemáticas e a 
filosofia, propuseram-se a elaborar sistemas de jurisprudência 
universal. Estes pensadores, apesar de serem cristãos, é que 
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procuraram, desde o início do século XVII, laicizar o direito natural, 
concebendo-o como um sistema puramente racional. Foi este o ideal 
de Grotius e de Pufendorf, de Leibniz e de Christian Wolff.”9

 
   Giovanni Tarello, italiano que pertence a uma tradição de 

estudos de filosofia diferente daquela em que se insere o belga, escreveu que 

Leibniz foi obcecado pela idéia de certeza no direito, e essa obsessão passou a 

definir um estilo cada vez mais determinante nos juristas.10

   O livro de Carl J. Friedrich contém a seguinte lição: 

 
“As tensões produzidas pelo estabelecimento do estado moderno e 
sua concentração de poder induziram o resto da Europa a encontrar 
soluções muito diferentes das havidas na Inglaterra. No continente, a 
onipotência expressada na idéia de soberania se viu moderada pela 
transformação do direito natural cristão em um direito secular da 
razão. Construído sobre conceitos dos últimos escolásticos, este 
direito da razão pura se converteu na base da reforma e da 
renovação de muitas partes do ordenamento jurídico positivo. O 
movimento se iniciou com Grócio, mas seus representantes mais 
conspícuos foram Pufendorf, Leibniz, Tomásio e Christian Wolf. De 
certa forma, nos encontramos aqui diante de um movimento 
particular alemão”.11

 
   Friedrich escreveu também que o direito natural se funda na 

idéia de eterna justiça e pode derivar-se dela por lógica ou por dedução. Ele ainda 

afirmou que Leibniz defendeu a codificação12 e seu trabalho, juntamente com o de 

outros jusnaturalistas, teria sido fundamental para a onda de codificação do final do 

século XVIII.13

   Ainda tratando sobre os mesmos autores da época conhecida 

como jusnaturalista, Gustav Radbruch indicou como fato relevante uma 

modernização do direito consistente em utilizar a razão para derrogar antigas 

                                                 
9 Ch. Perelman, Lógica Jurídica, p. 16, parágrafo 9. 
10 G. Tarello, Storia della Cultura Giuridica Moderna, apud J. R. de L. Lopes, O Direito na História: Lições 
Introdutórias, p. 202. 
11 C. J. Friedrich, La filosofía del Derecho, p. 164 (tradução nossa). 
12 “Codificação” seria um esforço de autoridades governamentais e juristas no sentido de elaborar textos legais 
em forma de códigos no lugar dos textos jurídicos doutrinários esparsos de múltiplos autores. Sobre a relação 
entre direito natural e codificação, vide: J. R. L. Lopes, op. cit., p. 208. 
13 Ibid., pp. 170-8; há diversas referencias nesse sentido. Friedrich refere-se a uma carta a Kestner, em que 
manifesta a esperança de um novo código. Trechos da correspondência trocada entre Leibniz e Kestner, entre 
1708 e 1716, podem ser consultadas em Leibniz, Textes inédits, T. II, p. 681-99. Nesse sentido, há outros textos 
que também podem ser consultados sobre o assunto: De Justitia et novo codice, texto de 1678, em Leibniz, 
Textes Inédits, T. II, p. 621. 
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normas jurídicas (já que os Estados não se ocupavam disto) e ainda consistente em 

eliminar institutos como penas corporais e outros resquícios da antiguidade, vigentes 

até então por ordem dos governantes até Carlos V: 

 
“Devemos agradecer sem a menor reserva aos jusnaturalistas, por 
exemplo, que livrassem o século XIX (dessas normas antigas e de 
institutos como penas corporais), não somente mediante a influencia 
por eles exercida sobre a legislação, senão também pela que 
exerceram sobre a prática (...)”.14

 
   No entendimento de Franz Wieacker, havia na época de 

predomínio do direito natural uma convicção de que a atuação racional dos 

governantes ou da comunidade geral criaria uma sociedade melhor. O caminho para 

essa atuação racional seria mostrado pelo direito natural, que seria capaz de 

fornecer projetos gerais de uma sociedade regida por preceitos ético-naturais. Era a 

esperança de descobrir de uma vez por todas os critérios de um direito justo. Leibniz 

teria essa convicção e a teria manifestado no texto Corpus juris reconcinnatum, 

elaborado em 1672 a pedido do chanceler do Eleitorado mogunciano. E para 

Leibniz, a base da codificação seria a idéia de um cálculo lógico geral em relação a 

todas as ciências15. 

   Antonio Hespanha escreveu que a jurisprudência européia 

moderna de certa forma é uma espécie de resultado de concepções racionalistas do 

direito e da necessidade prática de um direito mais simples e mais harmônico. 

Assim, tinha-se o projeto de reduzir a matéria jurídica a um todo metódico e 

sistemático. Leibniz teria exposto seu novo método na obra Nova Methodus 

discendae docendaeque jurisprudentia de 1667, baseado não nas normas jurídicas, 

mas nos fatos sobre os quais elas versavam16. 

   Por fim, Sílvio Meira, o autor da mais completa biografia do 

jurista brasileiro que é objeto de nosso estudo, ao final do trabalho não pôde deixar 

de observar que “(...) Teixeira de Freitas, que tanto citava o filósofo alemão Gottfried 

Wilhelm Leibniz morreu como ele (...)”.17

                                                 
14 G. Radbruch, Introdución a la Filosofia del Derecho, p. 113. 
15 F. Wieacker, História do Direito Privado Moderno, p. 366. 
16 A. M. Hespanha,  História do Direito na História Social, p. 125.  
17 S. A. de B. Meira, Teixeira de Freitas – O Jurisconsulto do Império, p. 536. 

 10



   Mas será que o jurisconsulto teve, realmente, o filósofo 

germânico como uma de suas fontes? 

   A fim de investigar esse problema, parece necessário estudar a 

História da Ciência do Direito em nosso país. É bem verdade que não há muito de 

História do Direito no Brasil que forneça subsídios à pesquisa. Em princípio devemos 

lembrar que a matéria nem sempre existiu ou se existiu, às mais das vezes era um 

objeto num plano secundário, às vezes incluído como tema de outra disciplina18. 

Nem é possível falar que exista uma literatura específica sobre o assunto. Uma 

pesquisa assim tem que se valer de obras de história do direito e de história da 

ciência, mas não pode dispensar o exame de trabalho de filosofia e de filosofia do 

direito. 

   O papel exercido pela matéria (estudo de história, da filosofia e 

de teoria da ciência jurídica) foi ocupado em certo sentido pela pioneira disciplina de 

Direito Natural no século XIX19. Todavia, na época, havia uma influência muito forte 

do Direito Natural como conceito e escola de modo que não era apenas uma 

disciplina. Por isso a nossa investigação deve considerar o tema do Direito Natural 

como conceito filosófico de uma época, mas também como uma das disciplinas que 

foram estudadas nos cursos de Direito. 

   Em outras épocas mais recentes (no século XX), a Filosofia do 

Direito, ou Direito Romano, estudaram parcialmente alguns pontos do âmbito da 

cadeira de Direito Natural. Mas a intenção da pesquisa é observar especialmente o 

período que vai da fundação dos cursos jurídicos até Teixeira de Freitas alcançar 

fama.  

   O Direito autenticamente brasileiro, que possa ser considerado 

como ciência, somente poderia surgir após a Independência nacional e, mesmo 

assim, a partir da criação dos cursos jurídicos, como será discutido abaixo. 

                                                 
18 Sobre a existência de história do direito como disciplina e sobre o papel exercido pela disciplina direito 
natural (equivalente ao de filosofia jurídica), vide V. L. Costa, “Contribuição ao estudo da história do Direito 
Brasileiro”, Revista da Faculdade de Direito, XXV, pp. 344-64; S. Vampré, “A academia de São Paulo na 
história intellectual do Brasil”, Revista de Crítica Judiciária, 6, pp. 4-18. Ainda sobre o conteúdo de filosofia 
moral e ética da disciplina direito natural, vide J. B. de Araújo, “Compêndio Histórico”, obra histórica contida 
em R. Carvalho & P. F. da Cunha, História da Faculdade de Direito de Coimbra, Vol. I, pp. 191-4. 
19 N. Bobbio, Locke e o Direito Natural, p. 13, aponta claramente que: “Durante séculos, a disciplina que 
denominamos ‘filosofia do direito’ foi chamada de jus naturae ou jus naturale. Do século XVII ao XVIII, os 
tratados clássicos de direito natural eram, em conjunto, teorias gerais do direito e do Estado, de filosofia moral, 
jurídica e política, muitas obras em uma só”. 
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   Quer dizer, o nosso trabalho de pesquisa deve investigar a 

instituição dos cursos jurídicos no Brasil. A ciência do direito envolve o modo de 

ensinar e aprender o Direito e aqui devemos dedicar especial atenção às matérias 

relacionadas com o objeto da pesquisa. Devemos investigar a existência e o 

conteúdo de algumas disciplinas, principalmente a que tratou do Direito Natural20. 

Também será necessário investigar algumas figuras representativas sobre o 

assunto. 

   Uma destas figuras é o primeiro professor dos cursos jurídicos 

no Brasil. Consta que em 1851 o Conselheiro Brotero, personagem que será vista no 

curso deste trabalho, havia apresentado uma proposta para a criação da disciplina 

de História do Direito. Mas ela não perdurou. Como disciplina autônoma o seu 

estabelecimento foi imposto pela primeira vez em 1885 e não durou mais que uma 

temporada. Em 1891, impulsionada pelos ares novos republicanos, também 

ressurgiu e por dez anos foi ministrada21. A cadeira foi extinta em 1901 e reapareceu 

depois de algumas décadas com a criação da Universidade de São Paulo. Um 

Decreto de 1934 transferiu a Faculdade para o Estado. Como condição para a 

incorporação, ela deveria atender os requisitos do regulamento universitário. Um 

desses requisitos era a oferta do curso de doutorado. Passaram então a existir o 

curso de bacharelado, de cinco anos de duração, e o curso de doutorado, de dois 

anos22. E a disciplina foi então recriada para integrar o curso de doutoramento 

imposto pela nova universidade. 

   Por causa desse último período de oferta da disciplina, houve a 

publicação de uma História do Direito Nacional, de José Isidoro Martins Junior23, 

oriundo de Recife. Outros dois títulos não tão antigos foram lançados: a História do 

Direito Brasileiro, de César Trípoli (com um volume editado em 1936 e outro em 

1947), e a História do Direito Brasileiro, de Valdemar M. Ferreira, editado em 1951. 

Mas a disciplina acabou desaparecendo novamente. Somente ressurgiu na década 

passada, como disciplina da graduação no Largo de São Francisco24.  

                                                 
20 No capítulo seguinte trataremos do ensino da disciplina em meados do século XIX.  
21 V. L. Costa, “Contribuição ao estudo da história do Direito Brasileiro”, Revista da Faculdade de Direito, 
XXV, pp. 344-64. 
22 V. M. Ferreira, História do Direito Brasileiro, T. I, p. 19 
23 J. I. Martins Jr., História do Direito Nacional. 
24 J. R. de L. Lopes, op. cit., pp. 5, 7, 17. 
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   Como a aparição de uma comunidade científica jurídica no Brasil 

é tardia e como o Direito estava vinculado à matriz da antiga metrópole, é inegável a 

relevância da história do direito e da literatura portuguesa. 

   Temos que reconhecer que a pesquisa depende de autores 

portugueses, dentre os quais indicamos Nuno J. E. Gomes da Silva. Ele, como 

outros, aponta uma tardia determinação doutrinária, a partir do impulso oficial 

representado pela reforma pombalina, para que fossem buscados no Direito Natural 

os elementos necessários à melhoria do direito. Esses elementos eram a eqüidade, 

a “boa razão”, mas seriam também as doutrinas dos países da Europa, 

especialmente dos autores germânicos. A Lei de 18 de agosto de 1769, que ficou 

conhecida pela expressão “da Boa Razão”25, mandou aplicar tais princípios e por 

esse “estímulo” nada espontâneo é que teria sido buscada a influência dos 

jusnaturalistas. Hoje como indicador dessa situação temos o texto das Ordenações 

Filipinas anotadas, ou dos compêndios tradicionais de Coimbra, que nos revelam 

citações de Pufendorf, Grócio e Leibniz26. 

   De volta ao nosso foco de pesquisa, sabemos que embora 

sejam poucos os historiadores brasileiros, por causa da inexistência ou da 

irregularidade da disciplina História do Direito nos cursos do país, esses autores 

fazem alusão ao filósofo germânico, a começar pelo próprio Teixeira de Freitas27. 

   José Reinaldo de L. Lopes, professor da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo, lembra que o direito natural foi importante na 

codificação do ordenamento jurídico e quando houve a instalação dos cursos de 

direito, foi logo criada a cadeira correspondente. Entendia-se que até o fim do século 

XIX a disciplina era indispensável. 

 
 “Assim como a matematização e geometrização dos modelos influi 
no conhecimento da natureza (a modernidade é o tempo de Galileu, 
Leibniz, Newton), assim os filósofos morais e políticos começam a 
rejeitar o estilo casuístico e prudencial dos escolásticos e mesmo 
dos nominalistas. (...) O estilo jusnaturalista será o das 

                                                 
25 Vide M. J. de A. Costa, org., Ordenações Filipinas, Livro III, p. 725. N. B. que a edição mais recente é 
composta por três volumes contendo quatro livros e outros dois volumes de anexos, com inúmeros textos 
legais.  
26 Vide ainda J. B. Araújo, “Compêndio Histórico”, in R. Carvalho & P. R. Cunha, op. cit.  pp. 221, 223 et seq. 
27 Em diversos trabalhos de Teixeira de Freitas, são raras as citações diretas de Leibniz. Algumas serão 
referidas aqui, e a mais conhecida é apontada logo abaixo na nota 32. 
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demonstrações. O próprio Leibniz escreve no século XVII sobre o 
direito natural e sobre o novo método de ensino do direito de modo 
geométrico (preciso e demonstrativo)”.28  
 

   Bem, de fato Leibniz escreveu que: “A matemática é capaz de 

explicar belamente estas coisas, pois tudo na natureza está, por assim dizer, 

circunscrito com número, medida, peso ou força”.29 Mas como ele explicou o direito 

por fórmulas matemáticas, se é que ele explicou, é um dos pontos que teremos que 

verificar nesta pesquisa. 

   Lopes informa que Leibniz trata o direito por meio de um tipo de 

“análise combinatória de elementos simples” e afirma que “sua influência no século 

XIX é ainda sentida, bastando ver que os codificadores farão diversas referências à 

sua obra”. Esse estudioso também afirma que a influência é de maior relevância se 

considerarmos que: 

 

 “(...) os códigos desempenhariam o papel de garantidores da 
certeza e da segurança jurídica que de outra forma os norte-
americanos pensavam encontrar na sua Constituição. Segundo 
Tarello, até a pandectística alemã lhe é devedora”.30

 
   E em seguida, Lopes aponta o próprio Teixeira de Freitas como 

mostra dessa influência, citando a conhecida frase: “brilhante esforço, que encerra 

uma verdade eterna, embora mal aplicada”, contida na introdução da Consolidação 

das Leis Civis31. 

   Além da frase acima destacada, Teixeira de Freitas citou Leibniz 

algumas outras vezes32. Na Introdução da Consolidação de 1857, o brasileiro 

apontou uma qualidade dos estudos do jurista Leibniz: 

 
“Para evitar os indicados inconvenientes, varias classificações forão 
outr´ora propostas por alguns jurisconsultos de espírito mais 
independente. Entre elles sobresahe o celebre Leibnitz, que com o 

                                                 
28 J. R. de L. Lopes, op. cit., p. 181. 
29 G. W. Leibniz, Escritos en torno a la libertad, el azar y el destino, p. 14. 
30 Ibid., p. 202. Observação: “Pandectas” era a compilação das decisões dos antigos jurisconsultos, convertidas 
em lei por Justiniano e que passou a compor o “Corpus Juris Civilis”. 
31 A. T. de Freitas, Consolidação das Leis Civis, edição de 1857, p. xxvi. 
32 Observamos que neste trabalho será conservada a ortografia original dos textos em português arcaico. 
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poder de seu gênio censurou as Institutas, e proclamou o supremo 
principio, que deve dominar nestas matérias.33

   
   O próprio Teixeira observa em nota que está se referindo à 

“parte” das obras de Leibniz que se intitula “Nova Methodus discendae, 

docendaeque jurisprudentiae”. E criticou alguns códigos europeus que haviam sido 

editados até então mantendo o método das Institutas. 

 
 “(...) em 1819 (data da Memória) já se havia convindo quase 
geralmente em abandonar a divisão antiga, já o Direito Romano era 
leccionado por uma ordem diversa, e circulavão as obras de Hugo, 
Mackeldey, e outros, onde domina a idéa capital de Leibnitz sobre a 
diferença dos direitos.”34

 
 
   Trataremos, então, de realizar um exercício de cotejo para 

verificar o que é possível encontrar das teorias de Leibniz nos inícios da ciência do 

Direito brasileira. Assim, vamos investigar um setor de sua obra que não é 

rotineiramente considerada pelos filósofos e historiadores. E trataremos também da 

vida e obra de Teixeira de Freitas, considerando o contexto e a formação do jurista 

para estabelecer uma relação entre as suas idéias e as de Leibniz. 

   Essa pretensiosa correlação confronta conceitos que estiveram 

em voga em momentos distintos da história, mas que, no Brasil, encontraram-se 

misturados na época de formação do país independente numa espécie de ecletismo. 

Quando em meados do século XIX o positivismo já aparecia no contexto filosófico e 

científico brasileiro, os professores de direito e juristas ainda discutiam a validade de 

fontes de épocas anteriores. Idéias às vezes conflitantes umas com as outras (tais 

como Hobbes, Locke, Pufendorf e Leibniz, Bentham, iluministas etc.) e o pano de 

fundo era a tradição romana conforme trataremos mais adiante no exame dos 

trabalhos de Teixeira de Freitas. 

   De toda forma, nossas dificuldades serão muitas. Temos noção 

de que o século XVII, ao qual pertence Leibniz, foi uma encruzilhada para o 

conhecimento e não é fácil pensar no contexto da época e ainda isolar conceitos de 

                                                 
33 Ibid., p. xxiii. Sobre o conteúdo desse trabalho de Leibniz, que teria por objeto construir uma “tábua 
enciclopédica de direito”, vide P. Rossi, A chave universal, pp. 345, 353. 
34 Ibid., p xxxii. Observação sobre Hugo: trata-se de Gustavo Hugo, germânico que escreveu Tratado do 
Direito Natural como Filosofia do Direito Positivo, publicado em 1798. 
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metafísica, lógica e ciência35. Cada autor dessa época envolveu-se em complexas 

polêmicas, escreveu inúmeros textos e pareceu contraditório e, às vezes, até no 

mesmo texto. Um mesmo conceito era repetido por várias vezes em contextos 

diferentes, depois era reinterpretado por seguidores e contestadores do autor que o 

utilizara antes. 

   Além disto, não encontramos edições em português dos textos 

rotineiramente referidos como jurídicos de autoria de Leibniz 36 nem nas bibliotecas 

das Faculdades, nem nos catálogos de editoras. Além disto, nas bibliotecas jurídicas 

de São Paulo não há edições de tais trabalhos nem mesmo em outros idiomas. 

   Procuramos exibir neste trabalho exemplos de que em livros 

antigos ou de história do Direito há referências genéricas à importância da doutrina 

ou à influência de Leibniz, mas os autores não indicam se a menção trata do 

trabalho jurídico ou filosófico dele ou então tais escritores não indicam qual seria o 

conteúdo do texto. 

   Enfim, não é tarefa simples estabelecer correlações entres obras 

tão distintas como as de Leibniz e Teixeira de Freitas, que viveram em épocas e 

locais diversos, embora algumas situações de suas vidas possam ser lembradas 

como parecidas, guardando as devidas proporções de tempo e lugar. Os dois 

nasceram de famílias respeitadas, dependeram de seu trabalho para sobreviver e 

morreram pobres, com funerais ignorados pela sociedade. Foram “homens da corte” 

nos países em que viveram, homens de origem burguesa ou patrícia que exerceram 

funções públicas relevantes, notadamente relacionadas com a área jurídica37.  

   Observando a situação econômica de cada um, talvez 

pudéssemos dizer que ambos conseguiram, em determinadas épocas, escrever 

alguns trabalhos jurídicos conforme suas próprias convicções. Leibniz deixou um 

                                                 
35 Sobre o problema científico no contexto da época, vide A. M. Alfonso-Goldfarb, Da Alquimia à química, pp. 
155-204. 
36 Somando todas as referências apontadas pelos autores arrolamos: De principio individui (1663, referido por 
Friedrich, op. cit., p. 172), Notes à Jacob Thomasius (1663-1664), Specimen quaestionum philosophicarum ex 
jure collectarum (1664), Disputatio juridica (prior) de Conditionibus e  Disputatio jurídica (posterior) de 
Conditionibus (1665), De Casibus Perplexis in jure (1666), Nova Methodus discendae docendaeque 
jurisprudentiae (1667, Hespanha indica 1667 em A história do direito na história social, p. 125; mas Friedrich 
anota Nova Methodus jurisprudentiae como sendo de 1668, vide Friedrich, op. cit., p. 172), Doctrina 
Conditionum (1667-1669), Ratio Juris reconcinnandi (1668), Elementa Juris Naturalis (1671), Corpus juris 
reconcinatum (1672, referido por Wieacker, op. cit., p. 366) Codex juris gentium diplomaticus (1692). Há 
outros textos jurídicos e outras versões, como se vê em Textes inédits. 
37 S. A. B. Meira, op. cit., p. 536. 
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conjunto enorme de escritos que não foram publicados enquanto viveu. Ou seja, é 

de se cogitar que esses trabalhos inéditos fossem, em regra, espontâneos, não 

encomendados. Os Elementos de Direito Natural parecem inspirados, ou 

provocados, pelo livro de Hugo Grócio (De jure belli ac pacis), como se fosse uma 

disputa ou uma resposta. Mas também tem o estilo de texto do período marcado 

pelo encontro entre o “enciclopedismo” e a ciência moderna38. Tais textos podem ser 

considerados uma demonstração de que o trabalho do autor tendia a conciliar o 

pensamento de antigos autores com o dos modernos, mas também permitem 

encaixá-lo como exemplo da época do jusnaturalismo. 

   Os trabalhos de Teixeira de Freitas, por sua vez, não eram 

exatamente inéditos, mas isto porque ele próprio tomou a iniciativa de publicá-los 

previamente, providenciando a impressão em gráficas por sua conta. Às vezes 

parecia defender causas que já estavam se tornando minoritárias, e isto seria mais 

um motivo para utilizar seus próprios esforços para publicar suas manifestações. Às 

vezes publicava os trabalhos que seriam utilizados na vida prática forense pela 

comunidade jurídica. 

 

 

3. Períodos e paradigmas na história da ciência do direito 
 

 

   Mais tarde ofereceremos uma classificação do pensamento dos 

juristas conforme a época de predominância. De qualquer modo, parece útil 

apresentar previamente uma breve introdução sobre o problema. 

   É difícil dizer que existe um único paradigma numa ciência, 

principalmente numa matéria conceitual, como a ciência do direito, com tantas 

ramificações especializadas. Mas há uma certa tendência de classificar as ciências 

conforme características ou paradigmas principais de cada momento histórico. Em 

certo sentido, quando estudamos a situação histórica de uma área do conhecimento, 

podemos perceber ou especular sobre a existência de um paradigma dominante. 

                                                 
38 Sobre o assunto, vide A. M. Alfonso-Goldfarb, “O Antigo Enciclopedismo e a Ciência Moderna”, in J. L. 
Goldfarb & M. H. M. Ferraz, orgs., VII Seminário Nacional de história de Ciência e Tecnologia: Anais, pp. 55-
9. 
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Quanto ao direito, em cada época ou situação histórica, além da existência de 

diversos princípios em voga, parece que há uma opção paradigmática entre o direito 

natural ou o direito positivo. Em cada momento uma dessas tendências prepondera, 

como uma sucessão alternante. Assim, por exemplo, Teixeira de Freitas trabalha no 

início da ciência jurídica brasileira e poderia encaixar-se no momento anterior ao 

positivismo jurídico, se considerada a classificação aplicável aos países europeus 

em geral39. Todavia, no final da carreira demonstrou conhecer o emprego do termo, 

como podemos ver em Vocabulário Jurídico, de 188340. 

   Por esses e outros motivos, antes de iniciarmos a exposição 

sobre as obras de Leibniz e de Teixeira de Freitas, faz-se necessário realizar uma 

apresentação da questão envolvendo direito natural e direito positivo. 

   Pode-se dizer que o positivismo como escola teve origem na 

Filosofia em meados do século XIX, mas a característica “positiva” sempre existiu 

em direito, ainda que como simples tendência. Após o surgimento do positivismo 

filosófico, contudo, surgiu no plano da ciência do Direito a tendência que se tornou 

conhecida como positivismo jurídico. 

   De todo modo, os conceitos de direito natural e de direito 

positivo sempre existiram (ainda que com variações ou conotações diferentes), 

desde os gregos, como ensina o professor italiano Norberto Bobbio41. Como 

características do direito, contudo, são como duas faces da mesma moeda. Em 

alguns momentos da história, uma das faces pode prevalecer sobre a outra. A 

atitude jusnaturalista que sempre existiu no direito pode ganhar uma qualidade 

criadora em certos momentos, especialmente quando há tensão ou ruptura. Se 

considerarmos essa dualidade como paradigmática na ciência do direito, seria 

possível indicar fases, ou escolas, na história do direito do mundo dito ocidental42.  

   O fato é que os termos direito positivo e direito natural há muito 

são admitidos para expressar características do direito e, em determinadas épocas, 

essas características tornam-se preponderantes. 

                                                 
39 Que será tratado a seguir conforme as lições de Norberto Bobbio. 
40 Vide: A. T. de Freitas, Vocabulário Jurídico, na Introdução, por diversas vezes, a expressão “positivismo” é 
empregada. 
41 N. Bobbio, O Positivismo Jurídico – Lições de Filosofia do Direito, introdução e capítulo I. 
42 Mais adiante examinaremos se é aceitável estudar a ciência do direito conforme teorias de paradigmas. 
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   Não há contestação de que a época em que viveu Leibniz foi a 

de preponderância do direito natural, a ponto de haver se transformado numa 

escola, numa orientação predominante. Todos os autores presentes na bibliografia 

da pesquisa concordam neste ponto43. 

   Essas “escolas do pensamento jurídico” ou épocas se 

sucederam de forma que, quando Teixeira de Freitas viveu, ele presenciou o final de 

um período de tendência iluminista44 e o princípio do positivismo.  

   O jurista português Vicente Ferrer Neto Paiva ensinou no século 

XIX que já havia uma segunda onda de autores de Direito Natural cujas idéias já não 

coincidiam com as da primeira época. Ou seja, era marcante a diferença entre a 

primeira doutrina jusnaturalista e aquela que pode ser chamada de iluminista ou 

jusracionalista. Ele escreveu que 

 
 “(...) as doutrinas e systemas dos antigos e novos Escriptores de 
Direito natural, facilitou o poderem confrontar-se uns com os outros e 
ver-se a superioridade destes sobre aquelles. (...) Os antigos 
Escriptores, confundindo o Direito com a Moral definiam o Direito 
“objectivamente” – tudo o que é moralmente bom, ou conforme ás 
leis Moraes; e “subjectivamente” – a faculdade moral de fazer aquillo 
que é moralmente bom. Porém, observando que não podia negar-se 
no foro exterior ao homem o direito de practicar muitas vezes acções 
reprovadas pelos princípios de Moral; e que muitas outras o homem 
era por estes obrigado no foro interior a practicar acções, que não 
era lícito extorquir-lhe pela força...”.45

 
   A compreensão destes conceitos torna-se importante porque a 

comparação da influência de Leibniz como fonte para o trabalho de Teixeira de 

Freitas está envolvida em possíveis divergências de escolas de pensamentos nos 

quais eles estariam inseridos.  

   Para iniciar, tomemos a explicação que Bobbio relata, não sem 

reservas, em uma de suas obras, da explicação imaginada pelo pensador Arnold 

Brecht que imaginou uma tabela para dividir a história do direito em oito períodos, 
                                                 
43 Lopes apresenta um capítulo sobre os autores do período, vide J. R. de L. Lopes, op. cit., pp. 177-230; 
Wieacker também escreveu um capítulo a respeito, vide F. Wieacker, op. cit., pp. 279-396. 
44 Alguns autores denominam de “jusracionalista” (vide F. Wieacker, op. cit, p. 279) todo um período de 
jusnaturalismo, que compreenderia o período que vai de 1600 a 1800 E. C. Outros, entretanto, apontam para 
dois jusnaturalismos, um “medieval” e um “moderno” (vide N. Bobbio, Locke e o Direito Natural, p. 45), e 
outros, ainda, referem-se a jusnaturalismo ao período compreendido entre os séculos XVII e XVIII, e a 
jusracionalismo ao período do iluminismo e do idealismo. 
45 V. F. N. Paiva. Elementos de direito natural ou de philosophia de direito, prólogo, p. vii e p. 7. 
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alternando “esplendor” e “eclipse” do direito natural: 1 – Esplendor com os gregos, 

Cícero e os juristas romanos; 2 - Eclipse com a patrística e Santo Agostinho; 3 – 

Esplendor com a escolástica e Santo Tomás; 4 – Eclipse de Bodin a Hobbes; 5 – 

Esplendor com Locke e o jusnaturalismo; 6 – Eclipse com Hume, Bentham, Mill e o 

empirismo; 7 – Esplendor com o idealismo alemão, Kant, Hegel; 8 – Eclipse a partir 

do positivismo de Comte46. Claro, esta é uma tabela generalista. Mas também é uma 

ilustração útil sobre a alternância de escolas de pensamento e sobre o predomínio 

de tendências a que nos referimos acima. 

   Por outro lado, alguns autores tratam a história do direito em 

termos “kuhnianos”47, ou “paradigmáticos” sem indicar qualquer referência a esta 

tabela. Apenas como exemplo indicamos Perelman que, pensando sobre lógica e 

hermenêutica jurídica, anota a predominância do paradigma atual de positivismo 

jurídico, e manifesta que uma tentativa de romper com o paradigma poderia estar 

contida nos entendimentos e argumentos utilizados nos julgamentos de 

Nuremberg48. António Hespanha também trata claramente da situação 

paradigmática do direito contemporâneo, chamando o fenômeno de “paradigma 

legal” ou “do positivismo jurídico”49. 

   Existem, ainda, autores como Andreas Auer que consideram ter 

sido o princípio da legalidade “concebido por Rousseau e dado à luz por Bismarck” e 

depois foi apropriado localmente conforme as peculiaridades de cada ordenamento 

jurídico. Assim, na França, segundo a teoria constitucional clássica, a lei seria a 

condição da própria existência dos direitos fundamentais dos cidadãos. Enquanto na 

República de Weimar, o controle concreto da constitucionalidade das leis traduziria, 

no nível do processo, a idéia de que a lei cria o risco de restringir as liberdades em 

lugar de as garantir50. Seguindo esse raciocínio poderíamos dizer hipoteticamente, 

em termos ideais, que quanto mais reforçado for o princípio da legalidade, mais 

                                                 
46 N. Bobbio. Locke e o Direito Natural, pp. 22-3. 
47 Referimo-nos aos conceitos de paradigma e ciência normal expostos por T. S. Kuhn em A Estrutura das 
Revoluções científicas. Sobre o conceito de paradigma vide ainda: J. C. Greene, “O paradigma kuhniano e a 
revolução darwinista na história natural”, in M. M. Carrilho, org., História e Prática das Ciências, pp. 119-50. 
48 Vide Ch. Perelman, op. cit., p. 184. Quanto à alusão a Nuremberg, a opinião de Perelman converge com a 
alusão feita por Wieacker, também citado neste trabalho, sobre as invocações do jusnaturalismo no recente 
passado alemão. 
49 A. M. Hespanha, “Introdução”, in Idem, org., Justiça e Litigiosidade: História e Prospectiva, pp. 5-50. 
50 A. Auer. “O princípio da legalidade como norma, como ficção e como ideologia”, in Ibid., p. 126.  
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autoritário ou totalitário o Estado, e menos vitalidade tem o teor de direito natural do 

Direito local. 

   Ainda utilizando critérios de periodização histórica, Nuno Gomes 

da Silva aponta que o direito português poderia ser dividido em quatro períodos, e o 

que vai de meados do século XVIII até a revolução de 1820, seria de influência 

iluminista51. 

   Seguindo outra linha de investigação, agora pensando em 

verificar o uso específico do vocabulário utilizado no trabalho de caráter científico, 

Norberto Bobbio pesquisou um histórico do vocábulo latino equivalente ao direito 

positivo e anotou que Abelardo, já no século XI, e Santo Tomás de Aquino, 

posteriormente, já faziam emprego dele. E quanto ao emprego da expressão 

“filosofia do direito positivo”, verificou a existência de títulos específicos de algumas 

obras. 

   Segundo Bobbio, o jurista francês de origem germânica Gustavo 

Hugo escreveu especificamente sobre o tema. Em 1798 ele publicou um Tratado do 

Direito Natural como filosofia do Direito Positivo. Ainda em 1832 John Austin 

escreveria um livro chamado Filosofia do Direito Positivo. Ou seja, embora o 

positivismo jurídico deva ser considerado distinto do filosófico, mas exatamente 

naquela época, entre o final do século XVIII e a primeira metade do século XIX, 

houve uma ligação entre os dois conceitos52. 

   Pensando nos termos sugeridos pela tabela de Arnold Brecht e 

pela tabela de períodos do historiador português N. G. da Silva, Teixeira de Freitas, 

que viveu nos primórdios da formação jurídica brasileira, ainda ligada à doutrina da 

ex-metrópole, estaria na época de predomínio iluminista e idealista53. Ele iniciou a 

carreira quando o Brasil ainda mantinha vigente o direito português da época 

iluminista (com a reforma pombalina), mas sem receber significativamente a 

influência liberal. Podemos dizer que ele estava situado numa época eclética. Havia 

                                                 
51 N. J. E. Gomes da Silva, História do Direito Português – Fontes do Direito, p. 36: 1º período, da 
independência até Afonso III, dito de direito consuetudinário e foraleiro; 2°, de Afonso III até metade do século 
XVIII, dito de influência do direito comum; 3° período, iluminista; 4° período, de influência liberal e 
individualista, de 1820 até a Primeira Grande Guerra. 
52 N. Bobbio, O Positivismo Jurídico, pp. 15, 19, 45-7. Sobre John Austin, em português há um texto 
disponível: vide J. Austin, “Aulas sobre Direito”, in C. Morris, org.,Os Grandes Filósofos do Direito.  
53 Numa época de tendência que revivia o jusnaturalismo, que talvez pudéssemos intitular de uma espécie de 
“neo-jusnaturalimo”. 
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muitas influências modernas, mas também havia muito conservadorismo e apego à 

tradição antiga, conforme veremos mais adiante. 

   O momento era um pouco anterior ao período de predominância 

de uma certa tendência do positivismo, que seria depois recepcionado fortemente no 

Brasil, a partir de meados do século XIX. Teixeira de Freitas chegou a conhecer as 

idéias da escola positivista no final de sua carreira, como veremos depois, e as deixa 

transparecer em citações de alguns de seus textos. 

   A partir daquele momento, a tendência do positivismo jurídico foi 

se tornando predominante54, situação que faz prevalecer o chamado “paradigma 

legal”, o que talvez torne a influência do direito natural irrisória até que ocorra um 

momento de tensão ou crise ainda não sentido55. Se considerarmos o aspecto 

filosófico, essa situação também é decorrência da assimilação do positivismo pela 

filosofia do direito, e da doutrina de correntes posteriores que poderíamos chamar de 

“neopositivistas” ou “do positivismo lógico”56, fatores que não estavam presentes nas 

épocas vividas por Teixeira de Freitas, e muito menos por Leibniz. O estudo dos 

fundamentos do jusnaturalismo e da história do direito que trata do tema não deixa 

de ter, contudo, uma justificativa que estimula a pesquisa acadêmica. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 Vide A. M. Hespanha, “Introdução – Lei e Justiça: história e prospectiva de um paradigma” e A. Auer, “O 
princípio da legalidade como norma, como ficção e como ideologia”, in A. M. Hespanha, org., Justiça e 
Litigiosidade: História e Prospectiva, pp. 5-50 e 119-60, respectivamente. Sobre o início do positivismo 
jurídico, vide N. Bobbio, O positivismo jurídico – Lições de filosofia do direito, especialmente o capítulo III:  
“O Código de Napoleão e as origens do positivismo jurídico na França”. 
55 Alguns autores, como os já citados Perelman e Wieacker (vide nota 48) vislumbram momentos 
contemporâneos de ressurgimento do jusnaturalismo. Bobbio (Locke e o Direito Natural, pp. 14 e 19) aponta 
que alguns autores, como Leo Strauss e G. Radbruch tornaram-se defensores acentuados do direito natural após 
o nazismo. 
56 Com expoentes como Hans Kelsen (1881-1973) nascido em Praga e que lecionou na Universidade de Viena, 
em Colônia, Genebra e a partir de 1940 nos Estados Unidos, autor de Teoria Pura do Direito e outros títulos 
muito estudados nas Faculdades de Direito. 
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II - LEIBNIZ 

 

 

1. A formação jurídica de Leibniz 
 

 

   Iniciaremos o capítulo apresentando alguns aspectos biográficos 

de Leibniz. Um aspecto pouco lembrado da vida dele é o fato de que ele se formou 

em direito. O editor de Textes inédits57, Gaston Grua, ao apresentar a Section IX da 

referida coletânea, relata que Leibniz doutorou-se em direito, tornou-se juiz em 

Maynz58 em 1670, depois em Hannover, em 167659.  

   O biógrafo Macdonald Ross60 afirma que o moço Leibniz 

alimentava interesses em matemática. Antes de optar entre direito, medicina e 

teologia, conforme as possibilidades da época, Leibniz teve contato com matemática 

no verão anterior ao curso de direito. Além disto, foi secretário de uma sociedade de 

alquimistas61. O contato com tais disciplinas pode ter influenciado o pensamento do 

jovem filósofo e forneceu elementos que transparecem nos trabalhos doutrinários 

leibnizianos, como demonstraremos em seguida. Foi premido por necessidades 

materiais da família, que ele iniciou o curso jurídico. Paralelamente, contudo, ele 

exerceu durante alguns anos de sua juventude um tipo de trabalho na tal sociedade 

de alquimistas, o que lhe deve ter proporcionado um certo conhecimento na matéria. 

Formado, elaborou teses e dissertações necessárias ao curso de direito e a disputar 

alguns cargos. Naquele tempo escreveu também a dissertação De Arte 

Combinatoria62, tese que o qualificou como conferencista em filosofia. Desta época 

são alguns trabalhos jurídicos, dentre os quais De Conditionibus. Ele estava 

                                                 
57 G. W. Leibniz, Textes Inédits, p. 703.  
58 Maynz (Mogúncia), cidade da Renânia-Palatinado à beira do Rio Reno. Alguns autores não utilizam a 
expressam juiz mas apontam que ele exerceu determinadas funções jurídicas nas cortes, como de assessor. De 
qualquer modo, não há equivalência entre os títulos ou funções jurídicas da época e os atuais. 
59 Grande centro comercial da Baixa Saxônia que foi sede da dinastia que se iniciou como um ducado mas fez o 
Rei da Inglaterra George I em 1714. 
60 G. Macdonald Ross, Leibniz, pp. 12-5. 
61 Ibid., p. 13. 
62 Alguns autores referem-se ao trabalho grafando Ars Combinatoria. Paolo Rossi refere-se ao conteúdo da 
dissertação; vide P. Rossi, A chave universal, pp. 7, 27, 345, 354-5. 
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formado, tentava uma “tutoria” de direito mas era sempre preterido. Por acaso 

conheceu o Barão von Boineburg, ex-ministro-chefe do Eleitor de Maynz, que se 

impressionou com a erudição do moço63. Foi o acesso para se tornar auxiliar do 

Conselheiro Legal de Maynz, pessoa que se dedicava especialmente a uma 

“recodificação” do direito civil64. Um ano e meio depois teria se tornado assessor da 

Corte de Apelação65. Por exercer funções em confiança, tinha muitas facilidades, 

passava parte de seu tempo viajando e também em Frankfurt66. 

   O filósofo germânico, desde a época em que se formou até 1692 

aproximadamente67, escreveu textos propondo soluções a problemas jurídicos 

práticos. Todavia, ele também escreveu alguns outros sobre harmonização e 

racionalização do Direito (de cunho mais filosófico). 

   Quando Leibniz chegou a Hannover, ele teve de fato que 

trabalhar como “operador jurídico”68 e percebeu as dificuldades de lidar com o direito 

material, formado por diversos textos romanos e inúmeros volumes de doutrina. 

Segundo estudiosos como Macdonald Ross e Gaston Grua, a partir de quando 

começou a auxiliar o Conselheiro Legal, dedicou-se a um projeto de código, mas 

não teria esquecido um texto seu anterior, chamado Corpus reconcinnatum69 que 

defenderia por muitos anos. 

   Durante as décadas em que desenvolveu a sua carreira, 

escrevendo textos jurídicos e filosóficos, é possível considerar que o autor pudesse 

ter alterado parte de suas convicções, mas algumas idéias permaneceram em 

diversas obras. Uma delas seria a maneira de raciocinar sempre em termos 

matemáticos, presente em diversos textos, razão pela qual procuraremos expor os 

indícios do modo de pensar leibniziano citando exemplos de outros textos. 

                                                 
63 G. Macdonald Ross, op. cit., p. 12-5. 
64 Ibid., p. 12. 
65 Ou outro cargo ou função judiciária pois há uma imprecisão de nomenclatura (vide nota anterior de n. 60). 
66 Ibid., p. 14, Macdonald Ross utiliza a expressão “protégé” para referir-se às facilidades de que gozava 
Leibniz para viajar.  
67 Naquele ano em que teria escrito um trabalho intitulado Codex juris gentium diplomaticus. 
68 Usamos um termo atual para indicar sucintamente as diversas funções que ele exerceu. 
69 G. W. Leibniz, Textes inédits, p. 704. Gaston Grua relata que ele apresentou o seu projeto a governantes. 
Várias cartas tratam do assunto como as cartas ao Papa, datadas entre 1690 e 1694, conforme pp. 768-81. 
Nestas cartas podemos ver um esboço de um código legal que envolve uma relação de institutos jurídicos os 
quais obedeciam a uma certa classificação para que fossem divididos em capítulos. Também há menção às 
“tábuas” jurídicas e ao sistema de combinação decorrente de aplicação da “arte combinatória”. 
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   A literatura pesquisada, conforme relatado no capítulo anterior, 

indica que, na época de Leibniz, os estudiosos de direito escreviam textos 

manifestando uma pretensão de “codificação” do direito, mas não possuíam um 

modelo de códigos de axiomas gerais como temos hoje70. Até mesmo Leibniz 

manifesta essa intenção, mas parece óbvio que ele não sabia a que resultado queria 

chegar. Os antigos doutrinadores jurídicos somente conseguiam expressar regras 

casuisticamente por meio de exemplos ou de referências a casos e costumes. O 

direito era ditado subjetivamente, as normas não eram descritas objetivamente. Os 

“códigos” que eles imaginavam não passavam de “codex”, conforme dito acima, 

ainda que seja impressionante a precisão contida nos esboços manuscritos por 

Leibniz71. 

   Nos séculos XVII e XVIII o direito era imposto mais pela 

“autoridade” doutrinadora ou pela fama do autor do que pela qualidade ou pela 

precisão do ditado do texto jurídico ou legal. Eis um problema sentido por Leibniz72. 

O número de autoridades doutrinárias somente aumentava com o curso da história. 

A dificuldade para definir o texto da lei era tamanha pois desde a antiguidade, 

passando pela época de Justiniano (e continuaria mesmo depois, na época dos 

iluministas e até mesmo na época do Império brasileiro), o legislador utilizava 

exemplos para indicar o direito, em vez de definir um conceito ou um comando. O 

direito era como uma lição de um professor, não era um comando legislativo. 

   Na época de Leibniz, os inovadores mais ousados eram os 

adeptos do método gálico73. Eles buscavam estudar o direito que os romanos 

empregavam em Roma ou Constantinopla74, realizando uma espécie de resgate 

                                                 
70 Vide G. Radbruch, op. cit., p. 113; F Wieacker, op. cit., p. 366; J. R. de L. Lopes, op. cit., trecho sob o título 
“direito natural e codificação”, pp. 208-9. 
71 Como exemplo referimo-nos aos esboços contidos nas cartas ao papa já referidas acima, vide. G. W. Leibniz, 
Textes inédits, pp. 768-81. 
72 Idem, Los Elementos del Derecho Natural, p. 104. 
73 N. J. E. Gomes da Silva, op. cit., pp. 359-62, é um dos autores que fala em “mos italicus” e em “mos gallicus”. 
Para explicar a diferença dos métodos que estavam em voga principalmente entre os séculos XV e XVII, ele 
indica que os juristas tradicionais seguiam o primeiro pois estudavam “o direito que usavam”, seguiam a tradição 
dos comentadores e foi uma escola que teve maior culto nos territórios italianos. Por outro lado, os inovadores, 
os adeptos do método ou costume gálico, estudavam o direito que usavam os Romanos em Roma ou 
Constantinopla, ou seja, eles eram “inovadores” no sentido de que eram adeptos de uma escola histórica do 
direito romano. Ele aponta como expoente dentre esses inovadores o nome de Jacques Cujas, ou Cujácio (1522-
1590), e indica como principal área de influência os territórios que eram franceses. Vide também F. Wieacker, 
op. cit., p. 63. 
74 Ibid., p. 359. 
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histórico, mas eram menos apegados à tradição. Leibniz, contudo, como de regra 

ocorria com autores germânicos, não se filiava a tal corrente75.  

   Apresentados esses dados sobre a biografia de Leibniz e sobre 

a problemática da época, passaremos a analisar alguns aspectos de sua obra 

jurídica. 

 

 

2. Alguns aspectos dos Elementos de Direito Natural de Leibniz 
 

 

   A base para a nossa investigação sobre as características da 

obra jurídica de Leibniz, é a obra Elementa Juris Naturalis 76 que tem conteúdo 

filosófico e por isto é mais esclarecedora sobre o pensamento do autor estudado. 

Também utilizaremos como subsídio auxiliar o texto De Conditionibus, traduzido 

para o francês, e o trabalho de seu tradutor Pol Boucher77, que se dedicou a estudar 

algumas obras de Leibniz de direito positivo78. Quando necessário explicar conceitos 

filosóficos, haverá busca em obras filosóficas do filósofo germânico. 

   A edição espanhola sobre os elementos de direito natural revela 

que o trabalho é um conjunto de manuscritos compostos de várias partes, como se 

fossem vários capítulos ou textos reunidos. O tradutor Tomás G. Vera relata que os 

originais possuem um texto central e anotações circulares em volta, aspecto que 

provavelmente não seria mantido caso houvesse uma publicação pelo autor. De 

                                                 
75 Essa orientação em tese poderia tornar sua doutrina mais compatível ao direito português. É que 
especificamente quanto a Portugal, não podemos esquecer que o direito romano estava vigente. Logo, no 
direito lusitano (e brasileiro) seria muito mais fácil que a tradição itálica prevalecesse. Por isso os portugueses 
tinham mais contato com as universidades da península do que com a parisiense, onde seria adotado o dito 
método gálico. Interessava ao reino português o contato com o método itálico. Observamos quanto a isto que 
N. J. E. Gomes da Silva, op. cit., p. 361, chega a indicar o número de 54 estudantes portugueses que 
freqüentaram o “Estudo florentino” entre 1473 e 1503. Por outro lado, quanto ao “mos italicus”, F. Wieacker, 
op. cit., p. 64-5, relata que ele acabou prevalecendo mas foi se tornando tão cumulativo e complicado mas até 
hoje se manteria incutido nas técnicas dos juristas.  
76 Conjunto de escritos inéditos, datado entre 1669 e 1671 que chega a nós pela versão espanhola, traduzida por 
Tomás Guillén Vera. A partir deste ponto, empregaremos, na dissertação, os títulos de Leibniz traduzidos para 
o português mas manteremos nas notas as referências aos título em espanhol, no caso de Los Elementos del 
Derecho Natural, ou em francês, quando for o caso. 
77 Boucher é o autor da introdução, da tradução e das notas da edição francesa de De Conditionibus (datado de 
1664), além de ser tradutor de outro texto, Doctrina Conditionum, e autor de outros trabalhos sobre Leibniz. 
78 Aqui utilizo a expressão “direito positivo” no sentido de direito civil, em contraposição com a disciplina de 
filosofia do direito, contida nos textos de direito natural. 
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qualquer modo, Leibniz indica que se tratava de um compêndio79, ainda que a forma 

não fosse definitiva ou ainda que pudesse ser incluído como introdução a um tratado 

jurídico ou a algum tipo de código.  

   Leibniz deixou registrado que escrevia aquele texto almejando 

elaborar um compêndio destinado a conservar o que ele chamou de os Elementos 

de Direito e ensinar os Elementos da Justiça, “espalhando as sementes” da teoria do 

direito80. Assim, podemos imaginar que as principais teorias jurídicas de Leibniz 

estejam contidas nessa obra. Ele menciona que a doutrina do direito depende de 

definições, de demonstrações da razão, e, portanto, essas definições seriam 

expostas no texto. 

   Diante das afirmações do próprio autor, um trabalho de 

investigação da obra jurídica de Leibniz deve considerar esse texto muito relevante. 

Ali o autor deixa transparecer em diversos trechos que alimentava a expectativa de 

redigir algo com um tal método que seria econômico, sintético e abarcaria os 

principais conceitos da ciência do direito. Quer dizer, o texto jurídico não apenas 

deveria conter conceitos, mas deveria ser redigido por um método inovador, 

resultante dos avanços científicos da época. Leibniz escreveu que o trabalho 

envolvia proposições de lógica, como diversos matemáticos faziam, pois os “Modos 

do Direito” se formam a partir dos “Modos Lógicos” e da definição de homem bom.  E 

“(...) com este breve compêndio economizo muitos teoremas”.81

   Portanto, o jurista Leibniz escreveu sobre o direito natural, 

expondo conceitos de filosofia aplicáveis ao direito. A leitura do texto revela que, 

para escrever sobre tais conceitos, ele tratou de matéria jurídica relacionada à 

doutrina de direito romano da época de Justiniano, e também de matérias estudadas 

pelos autores romanistas dos séculos XIV ao XVII. Mas Leibniz tinha muito clara a 

idéia de que a redação de um texto, especialmente se fosse jurídico, deveria não 

apenas expressar conceitos filosóficos.  

                                                 
79 G. W. Leibniz, Los Elementos del Derecho Natural, pp. 72 e 88 (há manifestação de que se tratava de um 
compêndio). 
80 Ibid., p. 70. 
81 Ibid., p. 88. Mais tarde, em p. 104, ele criticaria os doutrinadores antecessores afirmando a existência de uma 
“infinidade de volumes” criada pelos Escolásticos, Legisladores, Casuístas. Os livros estariam “inchados” para 
o desespero do saber, com diversidade de coisas, multitude de problemas, abundância de palavras e infinidade 
de questões, o que deveria ser combatido com o emprego da arte combinatória. 
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   A idéia principal de Os Elementos de Direito Natural gira em 

torno da definição do que é justo conforme o hábito do homem bom. Percebemos 

que Leibniz sustenta o conceito de “justo” que ele considera aristotélico tanto no 

trabalho sobre os elementos de direito natural quanto nos escritos sobre 

condições82.  

   Esse conceito de justo talvez seja o ponto básico, de partida, e 

talvez o mais relevante para analisar o pensamento de Leibniz referente ao direito 

natural. Leibniz registra no texto que era preciso considerar a definição de homem 

bom, de justo. E aí, mesmo pensando em métodos lógicos, não pode abrir mão do 

conceito aristotélico de justo. 

   Para definir “justo”, o filósofo germânico lembra que os romanos 

diziam que justiça é o hábito do homem bom83. Todavia, antes mesmo dos 

jurisconsultos romanos permitirem que tal definição, que é conforme o “arbítrio”, 

preenchesse lacunas das leis, Aristóteles84 já remetia à decisão do homem prudente 

tudo o que fosse relativo às normas e que não havia de ser compreendido. Ou seja, 

ele considera o conceito de Aristóteles, o “dikaion”. 

   Estes conceitos ligados à noção de justo, de equânime85, 

atualmente são usados pelos operadores jurídicos como critérios de preenchimento 

de eventuais lacunas da lei. Leibniz, contudo, escreveu o compêndio estabelecendo-

os como princípios basilares do direito.   

   Em outro trecho86, Leibniz já havia anunciado que as definições 

de Aristóteles eram fundamentais: a justiça é aquilo que modera o amor e o ódio do 

homem para com o homem. Duas são as regras para moderar esta “Paixão”: não 

prejudicar ninguém e ser útil a ambos sem que seja prejudicado o outro. A primeira 

regra se funda na justiça e a segunda se funda na eqüidade. 

   Justiça e eqüidade são os fundamentos do direito e esses 

conceitos foram tratados por Aristóteles87. A partir daí, com a arte combinatória, 

podem ser traçados os elementos do direito natural, sempre em função de fatores 

                                                 
82 Já que Leibniz cita expressamente Aristóteles, como, por exemplo, em Ibid., pp. 59, 84, 113. 
83 Ibid., p. 113. 
84 Vide Aristóteles, Ética a Nicômaco, in C. Morris, org., op. cit., pp. 6-7. 
85 A tradução indicada na nota anterior emprega a expressão “equânime” para o termo grego “dikaion”. 
86 G. W. Leibniz, Los Elementos del Derecho Natural, p. 59. 
87 Ibid., p. 84. 

 28



importantes para a época, como os conceitos de utilidade e necessidade que são 

encontrados em diversos pontos de Os Elementos de Direito Natural88. 

   Quando se fala no conceito de arbítrio, se quer dizer que num 

caso de estado de necessidade, entre salvar a própria vida em prejuízo de outra, 

sempre haverá um cálculo89 a fazer e um correspondente direito de escolher90 entre 

alternativas sob o princípio da justiça (a prudência para produzir o bem dos demais, 

para ajudar ou não prejudicar os demais, ou ainda causar dano por motivo de 

castigo). O justo é o proporcional entre o amor a mim mesmo e ao próximo. Sempre 

associando o conceito que está propondo a um anterior que imputa ao nome de 

Aristóteles91, Leibniz acaba definindo justo como algo que é conforme a “proporção”, 

conforme a razão matemática, a eqüidade final. 

   Ou seja, naquele ponto Leibniz coloca em evidência um conceito 

que não seria o do método itálico, mas do sim o do novo método “matemático” ou 

“geométrico”. Ele expõe a intenção de teorizar, de formalizar os problemas a partir 

de, e seguindo por, equações matemáticas. 

   E “a eqüidade é a igualdade na proporção dos bens com a dos 

méritos”.92 Este conceito, que é escolhido por Leibniz como passo fundamental do 

Direito Natural teria, para o seu autor, um remoto fundamento aristotélico, ou é 

tomado da doutrina do direito aristotélico. 

   Ora, nada poderia ser mais “natural” do que partir de um ponto 

relacionado com a idéia de “proporção matemática”. Depois, continuando os 

caminhos que estariam de acordo com a natureza, o raciocínio, ou a exposição da 

doutrina, segue o método de cálculos e combinações de termos e teoremas - tão 

cultuado pelos “modernos” e pelo próprio filósofo germânico. Tal método é utilizando 

                                                 
88 Vide Ibid., pp. 3, 4, 10, 23, 33, 34, 42, 55, 59, 68, 70, 71, 73, 114 et seq. 
89 Em Los Elementos, Leibniz emprega diversas vezes as expressões “medida” (p. ex., p. 61), “proporção” (p. 
ex., p. 61) e até mesmo “cálculo” (p. ex., p. 26). 
90 Como exemplo da sugestão feita pela doutrina leibniziana sobre “direito de escolha”, vide Ibid., p. 27. 
91 Justiça é a virtude perfeita “(...) aquela disposição moral que torna os homens aptos a fazer coisas justas, que 
os faz agir justamente e desejar aquilo que é justo (...)” e justo é “(...) o que é lícito e o que é equânime ou 
imparcial” (em Aristóteles, Ética a Nicômaco, Livro V, segundo e quarto parágrafos). “De acordo com isso, 
conclui-se não apenas (a) que o justo é um meio-termo e equânime (e referente a alguma coisa e justo para 
certas pessoas), mas também (b) que enquanto meio-termo, ele implica certos extremos entre os quais se 
encontra, ou seja, o mais e o menos, (c) que, enquanto equânime, implica duas partes que são iguais; e (d) que 
enquanto justo, implica certas pessoas para as quais é justo” (décimo quinto parágrafo). “(...) o justo é o 
proporcional e o injusto é o que viola a proporção”. O texto que chega a nós hoje aponta que Aristóteles referia-
se a termos matemáticos, de proporção geométrica. 
92 G. W. Leibniz, Los Elementos del Derecho Natural, p. 58. 
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para tratar do direito. A natureza é perfeita, a justiça é a virtude perfeita, e para 

descrever a ciência da justiça, nada é mais perfeito do que expressar seus conceitos 

por equações matemáticas e suas combinações. 

   Um código teria fim unificador e simplificador. Por isso Leibniz 

escreveu em Os Elementos do Direito Natural que não era preciso estudo de 

inúmeros volumes de autores antigos. O Direito Natural era algo simples e podia ser 

expresso por fórmulas matemáticas com combinações de assertivas. 

   Após apresentar diversas críticas aos escritores da época, 

munido dos conceitos elementares do direito natural, Leibniz passa a exibir sua “arte 

combinatória, combinando os elementos em seu “compêndio”: 

 
“(...) todas as complicações, transposições e oposições dos Modos 
demonstradas por Aristóteles e por outros em seus tratados Lógicos, 
podem ser transcritas a esses nossos Modos de Direito”93. 
 

   E, a partir daí, o filósofo germânico expõe teoremas que 

combinam entre si os Modos do Direito, que seria a solução hipoteticamente 

imaginada pelo filósofo germânico para a simplificação. Depois ele propõe “Tabelas 

da Arte Combinatória”, que a partir de afirmações numeradas uma a uma podem 

produzir por operações de soma ou outras funções, conclusões mais complexas. 

   A “Tabela de Arte Combinatória” dos elementos de direito 

natural94 começa com o axioma de n. 1: “Tudo o que é justo, é possível para quem 

ama a todos.” O 2 diz: “É injusto o que é impossível para quem ama a todos”. E 

assim prossegue com os números seguintes, tratando sobre o que é “omitível”, justo, 

possível. O autor prossegue estabelecendo tabelas de axiomas ou corolários que 

não são mais os brocardos dos glosadores ou dos pós-glosadores, mas axiomas de 

filosofia natural que podem ser combinados conforme os algarismos que os 

ordenaram. E a soma, as funções derivadas das combinações estabelecem axiomas 

derivados dos primeiros, prometendo o autor chegar a aproximadamente milhares de 

proposições apenas a partir da definição de homem bom. E com a seqüência de 

combinações, o número de proposições seria infinito, como sempre aponta esse tipo 

de cálculo. 
                                                 
93 Ibid., p. 84: “(...) todas as complicações, transposições e oposições dos Modos demonstradas por Aristóteles 
e por outros em seus tratados Lógicos, podem ser transcritas não em utilidade em nossos Modos do Direito” 
94 Ibid., p. 105. 
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   Se os Elementos de Direito Natural de Leibniz fornecem 

indicações de como ele pensava sobre filosofia do direito, o texto De Conditionibus95 

fornece elementos de direito civil e pontos de ligação entre o pensamento jurídico e 

o metafísico. Os estudiosos Pol Boucher e Michel Fichant96 – que analisaram obras 

de Leibniz do ponto de vista histórico e filosófico – e apontaram claramente uma 

relação do pensamento filosófico (mais próximas do direito natural) com teorias do 

direito material, positivo (não apenas de cunho metafísico)97. 

   Em Das Condições, Leibniz trata do Risco, dentre outros 

institutos jurídicos. Ao fazer isto, o filósofo está exercitando suas teorias metafísicas 

no campo do direito natural. Risco, se considerado como instituto do Direito, parece 

ligado de algum modo a destinos, ao poder divino do controle sobre o mundo, 

assunto que é filosófico. E assim o trabalho doutrinário investigado é um documento 

que expõe a autoria e o modo de pensar o direito na época de sua elaboração. Os 

autores da época não conseguiam isolar a argumentação de direito positivo daquela 

de direito natural. 

   Alguns pontos doutrinários extraídos de Das Condições para 

nossa investigação podem ser assim resumidos: 1 - O modelo filosófico no qual se 

desenvolve a questão dos riscos; 2 - O modelo jurídico no qual se desenvolve a 

questão do risco em Leibniz; 3 - A análise leibniziana da questão dos riscos e dos 

casos fortuitos. Boucher, pensador que é contemporâneo a nós, explica que trabalha 

para compreender a maneira pela qual o filósofo aborda o cálculo dos riscos e que 

isto se insere num movimento jurídico secular onde a tecnicidade das soluções é 

sempre sujeita às normas da “razão universal”.98 O trabalho então envolve a 

convergência do Direito, da Lógica e da Metafísica. 

  Boucher apresenta, seja pela obra citada, seja por artigos que defende 

no meio acadêmico99, o modelo filosófico examinado entendendo-o como 

                                                 
95 A partir deste ponto empregaremos na dissertação o equivalente em português “Das Condições” para indicar 
o título original em latim De Conditionibus e o título em francês nas referências bibliográficas. 
96 Fichant é o tradutor de De l`Horizon de la Doctrine Humaine. 
97 Vide G. W. Leibniz, De l´Horizon de la Doctrine Humaine, pp. 13-24, 95, 111, 127; idem, Des Conditions, 
pp. 21-2, 29, 31-2. 
98 A “boa razão” da época iluminista e pombalina, a “reta razão” referida por Leibniz em Los Elementos del 
Derecho Natural, pp. 73 e 75. 
99 Referimo-nos ao texto divulgado pela internet: “Aspects du calcul des risques chez Leibniz”, no ciclo de 
conferências La notion de Risque, disponível em http:www.ajc-
Lanjuinais.nicomaque.org/conferences/risque/20022003/Boucher.htm 
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relacionado à necessidade hipotética dos futuros contingentes, à ciência divina e ao 

“princípio do melhor”.100 As orientações de Leibniz parecem-lhe contraditórias, pois 

seria talvez o mais comprometido dos filósofos (com a política e ainda sujeito a 

razões econômicas), mas suas teses não chegariam a ser “utilitaristas”, apesar de 

ele haver prestado serviços úteis à Política. As referências aos conceitos de utilidade 

e necessidade, todavia, são freqüentes em Elementos de Direito Natural. 

   Leibniz aprofundou a sua análise conforme era o seu projeto, 

mas essa profundidade deu-se na esfera metafísica, segundo podemos depreender 

desses tópicos que estamos relacionando aqui101.  Quer dizer, a Tabela que 

elaborou, esse “codex” que deveria conter o sumo essencial do direito, na verdade, 

era uma tabela de axiomas metafísicos, algo muito diferente de uma tabela de 

axiomas jurídicos. 

   É bom salientar que no texto Das Condições Leibniz estudou 

uma importante instituição para o Direito Civil e que seria tratada por Teixeira de 

Freitas, como apontaremos no capítulo seguinte. As Condições, que hoje são 

estudadas como instituto de direito, não eram vistas, antes daquela época, como um 

capítulo específico da disciplina jurídica civil. No entanto, elas foram objeto de um 

trabalho específico de Leibniz, fato que revela sua visão. Apesar de se tratar de 

ponto de direito positivo ele examinou os aspectos metafísicos, filosóficos, como 

diríamos hoje, que cercavam o ponto. E isto era necessário para discutir a teoria do 

risco, ligada à matéria sobre as Condições. 

 

 

3. Pontos de convergência ou de afastamento da doutrina de Leibniz em 
relação à formulação do direito brasileiro 
 

 

                                                 
100 “Princípio do Melhor”: a vontade de Deus está intrinsecamente e espontaneamente voltada ao melhor. 
“Optimum”: decisão divina de trazer o melhor dos mundos à existência, axioma que fornece princípio de 
intelecção real, conforme dispõe o Discurso de Metafísica de Leibniz. Os conceitos são objeto de uma série de 
manuscritos, cartas, dissertações. 
101 Pensamos na frase de Teixeira de Freitas: “brilhante esforço que encerra uma verdade eterna, embora mal 
aplicada”.  
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   Para Paolo Rossi102, textos como os referidos acima continham 

as idéias da arte combinatória, que eram uma espécie de método de estudo que 

vinha sendo desenvolvido antes de Leibniz, mas que ele tratou com especial 

dedicação. A idéia seria não apenas escrever um texto, mas escrevê-lo por 

determinado método que permitisse fácil memorização, que sintetizasse um 

conhecimento que até então vinha sendo mantido ou transmitido por um número 

excessivo de volumes de escritos. Segundo essa arte, os caracteres implicam vários 

processos, inclusive a redução de conceitos compostos em noções simples e 

irredutíveis. Essa redução de conceitos seria especialmente útil na atividade jurídica 

porque é o tipo de procedimento que um código legal teria que ser capaz de 

concretizar: as normas jurídicas deveriam ser escritas como normas axiomáticas. 

   A evolução histórica da idéia de arte combinatória, narrada por 

Paolo Rossi, pode ter envolvido interesses de outras áreas de conhecimento, mas 

ele próprio referiu-se ao interesse dos juristas no assunto. Na época o conhecimento 

não era especializado. Além disto, um autor como Leibniz é um exemplo de 

pensador que transitava por diversas áreas: matemática, alquimia, filosofia. 

   Tabelas combinatórias eram freqüentes nos trabalhos do filósofo 

germânico. Em De l´Horizon de la Doctrine Humaine103, Leibniz expõe um raciocínio 

hipotético para calcular o número de verdades possíveis. Como cada afirmação é 

formada por palavras e letras, seria possível calcular o número de verdades 

possíveis para o conhecimento em função de combinações delas. Todavia, as frases 

são compostas de palavras e estas são compostas de letras cujo número é finito. 

   Por combinações poderíamos imaginar um número possível de 

livros. Seriam números grandes, mas finitos, assim como a soma de verdades que 

poderíamos enunciar por tal meio. Seguindo essa via de raciocínio, seria inevitável 

admitir que a soma de saber possível seja finita e que um entendimento sobre as 

possibilidades infinitas seja de total conhecimento para o homem. Seria inevitável, 

ainda que demorasse milhares de anos, chegar ao dia em que o homem atingiria o 

ponto de não haver mais nenhuma novidade a descobrir. Assim, na evolução do 

                                                 
102 P. Rossi, A chave universal, cap. 8. 
103 G. W. Leibniz, De L´Horizon de la Doctrine Humaine. Tese que teria sido escrita inicialmente em 1693, 
mas foi desenvolvida em 1715 conforme tradução e apresentação de Michel Fichant sobre a transcrição de 
manuscritos da “Landesbibliothek” de Hannover. A tese é uma “meditação sobre o número de todas as 
verdades ou falsidades possíveis que os homens podem enunciar (...)”, conforme pp. 35-53. 
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gênero humano, teríamos uma repetição de enunciados104. E a história de cada 

indivíduo poderia em princípio ser resumida por um enunciado que descreveria a 

totalidade dos eventos de sua vida como um tanto de predicados de sua substância 

individual105. 

   Como conseqüência desse tipo de pensamento, uma ciência 

divina dos destinos particulares seria então possível e consistiria na multitude finita 

dos livros que resumem as vidas dos indivíduos particularmente. Esse pensamento 

reúne o ideal matemático de Leibniz com o ideal metafísico (a questão divina, o 

destino dos homens). Ora, aí realmente há algo diferente: Leibniz insistia nesses 

métodos calculistas, mas o resultado costumava ser infinito, não finito. Mas, em 

raciocínios como o contido em De l´Horizon de la Doctrine Humaine e em Elementos 

do Direito Natural, o número finito de verdades permitiria a um estudioso escrever 

um compêndio com os elementos necessários à atividade jurídica. 

   O francês Pol Boucher anota que a “história de cada indivíduo 

poderia ser, em princípio, resumida por um sumário da totalidade de eventos”106, 

como “os predicados de uma substância”. E conclui: 

 
“(...) a idéia de uma autonomia pessoal de um ser humano parece 
desaparecer desde que se admita que uma vida humana não é uma 
combinação de predicados dos quais o Criador Divino possui o 
conhecimento total antes que ela sequer exista.”107  
 

   Embora estivesse na época dos modernos, de Descartes, de 

Hobbes, a maneira acima exposta, pela qual Leibniz aborda a questão da gestão do 

risco, o coloca na tradição “romano-ítalo-germânica” de interpretar os dados do 

Corpo Justinianeu e o opõe à maneira “romano-gálica” (ou gálica simplesmente). 

   Os trabalhos de Leibniz que envolvem a noção de risco, objetos 

do estudo de Boucher, foram redigidos nos anos compreendidos entre 1664 e 1672. 

A idéia de uma prevenção dos riscos pelo viés de dispositivos econômicos e 

                                                 
104 Ibid., p. 52: “(...) de onde se conclui, necessariamente, que todas as proposições enunciáveis se encontrem 
esgotadas; e o que vier depois será uma perfeita repetição palavra por palavra do que já tenha sido dito ou 
enunciado anteriormente. Não seria possível fazer qualquer sermão, poesia ou romance que não tenha já sido 
feito por outro” (tradução nossa). 
105 Neste ponto há uma associação ao conceito de mônada. A substância individual seria a substância simples, 
conforme o conceito indicado em Monadologia; vide G. W. Leibniz, Monadologia, p. 41.  
106 P. Boucher, “Aspects du calcul des risques chez Leibniz”, p. 3. 
107 Ibid., p. 3. 
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jurídicos pareceria insensata108 porque, qual “boa expectativa” se preservaria de 

uma maneira ou de outra do que está por vir, se tal evento virá inevitavelmente? 

   Leibniz reforça, portanto, a orientação de que essa insensatez 

constante pareceria uma “sobrecarga” aos estudiosos da matéria, mas não é a 

conclusão correta que se deve tirar de tais premissas. Para eliminar os problemas 

sobre o assunto, ele estabelece uma distinção entre verdades que são necessárias 

– pois o contrário delas implica contradição – e aquelas verdades que são 

contingentes, embora perfeitamente determinadas – pois o contrário delas não 

implica contradição. Elas não são por isso livres no sentido de não submissas ao 

determinismo das razões, mas restam livres no sentido de não constrangidas por 

uma necessidade absoluta. 

   Ciente das características metafísicas da obra de Leibniz, 

Boucher relaciona109 cinco conseqüências de tal posição na obra jurídica leibniziana, 

as quais também apresentamos abaixo (observando que conceitos envolvendo o 

exame dos atributos das coisas, a consideração da “necessidade” ou da 

“necessidade absoluta” são comuns em vários trabalhos de Leibniz): 

 

1)  A relação entre uma substância (ou mônada) e os atributos é 

logicamente definida como relação de predicação, já que os eventos que lhe 

sucedem são igualmente as propriedades que devem ser introduzidas na definição 

que damos se pretendemos que seja completa. É por isso que cada mônada é como 

um “espelho do universo”110 e esse conceito é central na filosofia de Leibniz. 

2) A análise dos futuros contingentes do ponto de vista da 

ciência divina comporta uma vantagem dupla: a) ela introduz a certeza dentro da 

consideração dos negócios humanos sem, entretanto, acarretar os riscos de uma 

                                                 
108 Ibid., p. 4. 
109 Ibid., pp. 4-5.  
110 F. Wieacker, op. cit., pp. 404-5, relaciona o conceito de mônadas com a doutrina jurídica. Ele afirma que o 
direito natural racionalista que predominava nos territórios germânicos foi se tornando “histórico”, quer dizer, 
as condições “empírico-históricas” da cultura, da constituição dos países, foram tendo relevância maior na 
concepção do direito e “uma expansão mais plena da consciência histórica só foi, no entanto, tornada possível 
por uma experiência cultural mais poderosa: a descoberta, por um lado, da imanência de um sentido criador nas 
manifestações históricas e, por outro lado, da inesgotabilidade e irrepetibilidade destas individualizações 
históricas. Na origem desta descoberta está a teoria das mônadas de Leibniz (...)”. 
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necessidade absoluta111(nada é sem razão e nada não deve ser julgado sem razão); 

b) o fato segundo o qual as coisas sejam tais ressalta o princípio do melhor, quer 

dizer, o princípio do melhor as faria existir porque elas representam o equilíbrio 

optimum112 entre suas próprias tendências e aquelas do mundo que lhes circunda. 

Ora, o efeito de nossa ação sobre o mundo, ação que é livre e totalmente prevista 

pela inteligência divina, é um fator que compõe o cálculo do optimum. A prevenção 

dos casos fortuitos e o desenvolvimento dos dispositivos institucionais de garantia 

contra os riscos são, então, algo necessário hipoteticamente pois está conforme os 

desígnios divinos e a esses eventos que ele previu que nós faríamos 

inevitavelmente. 

3) Essa consideração das coisas do ponto de vista da ciência 

divina, introduz uma obrigação que impõe a nós todos, como necessidade, uma 

certa parcela de esforço do nosso conhecimento. Ao mesmo tempo, nossa 

ignorância pessoal nos impede de saber realmente o que o futuro nos reserva. 

4) Com efeito, assim que se utiliza a ficção jurídica para 

compreender racionalmente os mecanismos da venda sob condição resolutiva e 

determinar a quem incumbe os riscos, surge uma dificuldade: compreender como 

poderia se confirmar retroativamente um direito de propriedade que não tenha sido 

anulado pela existência dessa condição, ou, ao contrário, reputar nulo o direito 

desde o início. 

5) Enfim, uma doutrina coerente dos seguros contra os riscos e 

os casos fortuitos deve ultrapassar os limites da simples análise lógica e deve se 

esforçar por estabelecer as condições de possibilidade de um equilíbrio optimum 

entre as exigências morais, os dispositivos jurídicos e os constrangimentos 

econômicos (somente assim poder-se-ia operar a passagem do possível ao real). 

Esse seria o objetivo que tentaria atender Leibniz em seus trabalhos de cunho 

matemático sobre a rentabilidade dos seguros. 

                                                 
111 Dito em outros termos, cada evento possui uma causa determinante, já que nada é sem razão (aplicação do 
princípio da razão em nível ontológico), e nada deve ser julgado sem razão (aplicação do princípio da razão em 
nível epistemológico), mas, ao mesmo tempo, a razão das coisas resta hipotética (pois que elas não teriam 
podido ser de outra forma que elas não são sem contradição). 
112 Ver em nota anterior, “princípio do melhor”, em G. W. Leibniz, Los Elementos del Derecho Natural, p. 120; 
“optimum” é definido como o máximo bem e pode ser um estado dos elementos, das pessoas, e, portanto, pode 
ser o estado de coisas pelo qual Deus teria decidido ao criar o mundo. 
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     Considerando tais dados, Leibniz pode ser visto como um dos 

últimos representante do mos italicus113. Pensando hipoteticamente, em termos 

ideais, tal classificação tornaria mais favorável uma convergência de sua doutrina 

com o direito português e brasileiro. Mas se considerarmos o problema lógico, que 

associa Leibniz ao método geométrico, parece pouco provável associá-lo ao nosso 

direito. A sua obra jurídica teria duas intenções: 1) Expressar a racionalidade atual 

ou potencial das instituições fundadas sobre o direito Justiniano, 2) Reconhecer 

sobre essa racionalidade do Direito Positivo, aquela do Direito Natural, e por isso 

expressão do direito divino. 

   Com efeito, a vontade de abstração racionalista do direito como 

a de Leibniz era totalmente justificada pelos resultados, os quais eram decorrentes 

da tradição mos italicus dentro da análise de diversos aspectos das legislações. 

   A análise leibniziana dos dispositivos jurídicos parte de uma 

posição segundo a qual “não é admitida divergência entre norma e verdade, em 

nome de um princípio enunciado no direito Justiniano que estabelece uma 

comunhão entre natureza biológica ou racional entre o homem, o mundo e Deus”114. 

E, por ser racional, deve estar adequada à “razão”, à “recta ratio”. 

   Ou seja, a análise de Leibniz parte de um direito natural, mas 

“justiniano” (ou seja, civil, de origem romana). O seu pressuposto não seria 

exatamente um “teorema”115 ou uma citação do chamado “direito natural moderno”. 

Ao discutir a matéria propriamente jurídica, o escritor germânico faz do risco um fator 

indispensável dos negócios (no caso das vendas) ou se esforça para suprimir os 

seus efeitos negativos (no caso de privilégios e de “regalias”). Com efeito, se o autor 

controla perfeitamente os dados do direito positivo, é de um ponto de vista lógico 

(portanto racional, de acordo com a razão). Não é de um ponto de vista estritamente 

jurídico que ele busca compreendê-los. O objetivo de Leibniz não é propor uma nova 

teoria jurídica mas sim revelar uma espécie de arquitetura racional quando os dados 

funcionam de maneira satisfatória, além de eliminar as contradições quando os 

                                                 
113 Fato referido por autores distintos como P. Boucher, “Aspects du calcul de risques chez Leibniz”, p. 5; ou J. 
R. de L. Lopes, op. cit., pp. 181-203, que o coloca na tradição de F. de Vitória, F. Suárez. 
114 P. Boucher, “Introdução”, in G. W. Leibniz, Des Conditions, p. 29. 
115 O próprio Leibniz chamava de teorema os axiomas ou “artigos” (parágrafos) de textos como De 
Conditionibus e Elementa juris naturalis; vide G. W. Leibniz, Los Elementos del Derecho Natural, p. 91 e 
idem, Des Conditions, p. 107. 
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dados dos fatos tornam-se antinomias ou, utilizando a denominação leibniziana, 

“casos perplexos” (complexos). 

   Leibniz cuida da diferença entre risco habitual e risco 

excepcional (ou caso fortuito) por meio de um princípio que pode ser resumido da 

seguinte maneira: passa-se do risco ao caso fortuito quando o evento temido torna-

se menos provável e, portanto, menos previsível. Como os meios jurídicos de 

compensação são naturalmente afetados, a análise leibniziana dos riscos e casos 

fortuitos tomaria duas direções diferentes116. Uma delas apontaria a necessidade 

política, social e moral, de haver uma espécie de “caixa” capaz de suportar 

prejuízos; a outra formularia regras matemáticas de um sistema de rendas 

economicamente viáveis onde as prestações seriam em função da esperança de 

vida dos particulares. E essas direções são vistas também como argumentação de 

Leibniz quando ele trata de determinar as condições de um estado “optimum”. 

   Surge então, no plano doutrinário do trabalho leibniziano, a 

teoria do “direito condicional”117: essa teoria estabelece que o direito deve ser dotado 

de uma existência incontestável (característica que talvez pudéssemos chamar de 

positividade) ainda que suponha conteúdos atualmente inexistentes e deve ser 

possível definir suas propriedades em concordância com os graus de probabilidades 

para a lógica de escoamento temporal posta em andamento nos mecanismos de 

retroatividade de pós-datação da ficção jurídica. 

   A tese de existência desse “direito condicional”, dessa 

positividade, implica, em primeiro lugar, uma escolha filosófica sobre o modo de 

existência de entidades abstratas. Há autores como Boucher que dizem que o jovem 

Leibniz hesitou por alguns anos entre duas soluções opostas que apareceram no 

pensamento grego e reapareceram na Idade Média: nominalismo e realismo118. 

                                                 
116 P. Boucher, op. cit., p. 7. 
117 G. W. Leibniz, Des Conditions, pp. 87, 165. 
118 Vide P. Boucher, op. cit., p. 8. Neste ponto lembramos da hipótese da encruzilhada de idéias. Além da 
questão dos universais, ao polemizar sobre o sistema da natureza, o próprio Leibniz firmou posição no sentido 
de que havia três caminhos. Ele apontou claramente isto; vide G. W. Lebniz, Sistema Novo da natureza e da 
comunicação das substâncias, pp. 45-53, em que ele chama os caminhos de: (a) via da influência de um sobre o 
outro, segundo a qual corpo e a alma estabelecem relações causais entre si, de modo que certas modificações no 
corpo produzem alterações na alma, e vice-versa, é a via da escolástica, da filosofia vulgar, tornada 
ultrapassado pelos “cartesianos”; (b) via da assistência, também dita das causas ocasionais, via defendida por 
“cartesianos” como Cordemoy, Geulinex e Malebranche, que partem da negação da existência de quaisquer 
vínculos causais efetivos entre alma e corpo e da idéia de que há um vigia perpétuo interventor, Deus, este sim 
a causa real de modificações, já que as substâncias não seriam capazes de sozinhas se acertarem e; (c) via da 
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Sabe-se também que ele conheceu o trabalho filosófico de Hobbes, e que 

expressava as conseqüências de uma primeira análise das leis cartesianas de 

movimento. Nesse caminho, o exame de diversos textos de Leibniz indica-nos que 

essa classificação, essa opção nas questões tradicionais da filosofia, poderia ser 

transportada para o nível jurídico.  

    Boucher, ao realizar um trabalho específico sobre a Teoria do 

Risco119, concluiu que a análise leibniziana do risco tem o objetivo de dar uma 

expressão quantificável do que representaria um estado de equilíbrio de um sistema 

de trocas (aqui estamos falando de contratos e outros fenômenos do disciplinados 

pelo direito). Com efeito, alguns termos como “equilíbrio” e “optimum” estão 

presentes na obra jurídica de Leibniz. Essa análise seria por isso mesmo totalmente 

moderna e ao mesmo tempo totalmente clássica pois o seu gênio consistiria 

definitivamente em saber dotar uma expressão quantitativa do justo, ou seja, do 

“dikaion” (segundo uma interpretação que Leibniz e alguns autores fazem dos textos 

aristotélicos). 

   Mas a questão doutrinária jurídica não era tão simples. Leibniz 

não era um repetidor de lições de direito romano ou canônico. Demonstrou pelo 

conteúdo de sua obra que, no início da carreira pelo menos, estava mais próximo do 

método itálico, mas procurava exercitar uma certa abstração racionalista ao escrever 

os textos jurídicos com métodos que expunham a formalização matemática. Sua 

doutrina era algo mais refinado. Afinal, se o direito emanava da natureza (e a 

natureza era perfeita), poderia ser expresso por formas ou fórmulas matemáticas, 

como tudo o que era perfeito. 

   Paolo Rossi estudou várias questões envolvendo matemática e 

os autores modernos. Ele escreveu que no tempo que se seguiu a Galileu, houve 

uma certa crise “que leva à dissolução da filosofia, à separação da ciência de seus 

fundamentos filosóficos”.120 Houve uma “matematização” e uma “quantificação da 

natureza” que separaram a razão da “humanitas” racional. Esse processo de 

                                                                                                                                                         
harmonia preestabelecida, a dele, segundo a qual, desde o princípio um artífice divino prevenido formou cada 
uma das substâncias de uma maneira tão perfeita e regulada com tanta exatidão que, mesmo seguindo suas 
próprias leis, elas ficam em acordo umas com as outras. 
119 Vide notas anteriores sobre P. Boucher, “Aspects du calcul des risques chez Leibniz”. 
120 P. Rossi, A ciência e a filosofia dos modernos – Aspectos da Revolução Científica, p. 16 et seq. 
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matematização coincide com um esvaziamento do sentido da realidade e foi um dos 

mais importantes assuntos do século XVII. 

   A partir daquela época, mesmo objetos que aparentemente não 

eram passíveis de tratamento matemático viriam a sê-lo. Surgiu um método que 

pode ser chamado de matemático, ou geométrico. Onde o método geométrico podia 

ser fácil e diretamente aplicado, haveria razão. 

   Leibniz oferece-nos amostras, em diversos textos, de pensar 

assim. Escreveu que “a matemática é capaz de explicar belamente estas coisas pois 

tudo na natureza está, por assim dizer, circunscrito com número, medida, peso ou 

força.”121

   Seguindo essa linha de raciocínio, seria mesmo adequado 

considerar que um tema como o do Risco (e de sua prevenção) adquirisse um lugar 

importante na obra jurídica de Leibniz. O tema constitui um momento importante na 

teoria “justiniana” dos contratos e teria sido abordado pelos canonistas na sua 

condenação da usura e do empréstimo mediante juros (na época medieval), e 

posteriormente foi aperfeiçoado pelos doutores representantes da tendência itálica, 

sempre adotando postura favorável com os imperativos comerciais das sociedades 

mercantis e os direitos privilégios dos indivíduos (que foram surgindo ou se 

desenvolvendo na época moderna). Tais idéias foram, enfim, generalizadas pelos 

juristas saxões desejosos de concordar com uma proteção estática às vítimas dos 

casos fortuitos nos negócios do florescente capitalismo da época. 

   Conforme já apontado acima, Boucher considerou que foram 

utilizados um “modelo” filosófico e depois um “modelo” jurídico nos quais Leibniz 

inseriu sua teoria dos riscos122. 

   Por fim, há uma observação a fazer quanto ao tema da religião 

que não pode ser esquecida. Também não podemos deixar de considerar que o 

mundo de Leibniz não era um mundo “dessacralizado”: a inspiração divina, a razão 

divina, é algo centralizador, é um ponto de referência. E essa situação não foi 

                                                 
121 G. W. Leibniz, Escritos en torno a la Libertad, p. 14. 
122 A idéia de modelo nos faz lembrar de teorias da ciência como a desenvolvida por Mario Bunge em Teoria e 
Realidade conforme apontaremos em seguida neste mesmo capítulo. 
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ignorada por ele, conforme nos lembra Boucher123, e como transparece pela leitura 

dos Elementos de Direito Natural.  

   Se na obra de direito positivo já era possível observar as 

tendências metafísicas de Leibniz, quando deparamos com a obra de direito natural 

essas tendências revelam-se mais acentuadas. É como se Leibniz tivesse 

encontrado uma porta a partir da qual poderia caminhar com maior desenvoltura. 

Esse caminho é o da metafísica, da filosofia em geral (conforme conceito que a 

palavra possui atualmente).  

   Em Os Elementos de Direito Natural, que Leibniz anuncia ter 

escrito contestando e criticando seus antecessores (Grócio, Descartes e Hobbes são 

expressamente citados)124, há sempre menção à ciência divina e ao papel de Deus 

como definidor de tudo125. 

   Neste estudo que envolve a obra jurídica, considerando também 

o caráter histórico da nossa disciplina, devemos lembrar que o período de Leibniz 

era o tempo em que não se ousava deixar os fundamentos divinos em segundo 

plano. “Só Deus possui a ciência perfeita”. 

   Quando se tratava da perfeição da natureza, poderia haver uma 

pretensão de aplicar formalização matemática, mas também havia o estudo do ponto 

de vista religioso. O mundo tem uma ordem natural perfeita. Leibniz considerava que 

tudo na natureza ocorria por uma “razão suficiente”, permitida a existência do livre-

arbítrio. E defendia quatro argumentos: o ontológico de Santo Anselmo: um 

argumento “da causa primeira”, aristotélico; um argumento derivado da verdade 

necessária (era necessário haver uma mente divina para existir); e também um 

argumento derivado da prova que era a “harmonia” preestabelecida do mundo. 

   Além do aspecto ligado à religião, o trabalho de Leibniz 

demonstra que ele aceitou a lógica dita “aristotélica” de sujeito e predicado e dois 

axiomas básicos: o princípio da contradição ou do terceiro excluído (de duas 

proposições contraditórias, uma é verdadeira e outra falsa), e o da “razão suficiente” 

                                                 
123 P. Boucher, “Introdução”, in G. W. Leibniz, Des Conditions, p. 29. 
124 G. W. Leibniz, Los Elementos del Derecho Natural, pp. 3-7, 37. 
125 Ibid., pp. 4, 19, 35. 
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(um estado de coisas decorre necessariamente de um número suficiente de razões 

precedentes, até chegar à última, ou primeira, Deus) 126. 

   A noção do predicado estaria incluída na noção do sujeito127, 

conforme teria dito Aristóteles: “é impossível ser e não-ser ao mesmo tempo”. 

   Como Leibniz procurava uma notação de conceitos capaz de 

tornar a estrutura interna de suas tabelas de arte combinatória evidente para os 

olhos e mecanicamente calculável, ele experimentou símbolos para designar 

relações, para estabelecer os axiomas de um cálculo formal de lógica dedutiva A 

demonstração desse método ficou evidente no trabalho sobre os elementos de 

direito natural, especialmente no final128. 

   O pensamento leibniziano chegou ao entendimento de que 

existem verdades da razão e verdades de fato. As da razão são eternas, essenciais 

e metafísicas, e tem a ver com a matemática. As verdades de fato são temporais, 

físicas, e dizem respeito às ciências. As verdades de fato não podem ser 

demonstradas logicamente e podem ser fundamentadas pelo princípio da razão 

suficiente. 

   Temos em mente, portanto, a obra jurídica de Leibniz com base 

em dois planos. Há o Direito Natural, decorrente da verdade de fato, decorrente da 

natureza de Deus. Todavia, como o Direito Natural está inserido no Direito, também 

há um espaço para o “contrato social”, para a convenção por meio da qual os 

homens acertam e instituem direitos para solução de questões temporais. 

   Leibniz trabalhou, num determinado momento, em busca de uma 

linguagem universal. Num pensamento racionalista, os homens deveriam acreditar e 

trabalhar para se aproximar da linguagem universal. Seria possível uma linguagem 

que reduzisse a expressão ao cálculo.  O assunto sempre volta à tona, como 

apontamos no texto De L´Horizon de la Doctrine Humine. Em Os Elementos de 

Direito Natural, tais questões novamente são aventadas, por exemplo, seja quando 

                                                 
126 Sobre esse princípio e outros pontos: T. M. Lacerda, “Leibniz e um labirinto da razão: há saída?”, Cadernos 
de História e Filosofia da Ciência, 11 (1), pp. 95-119. 
127 G. W. Leibniz, Los Elementos del Derecho Natural, pp. 84-7. 
128 Por exemplo, “=” para “o mesmo que”; “+” para combinar conceitos; “-“ para subtrair conceitos”. Assim 
pode-se usar “A – B = C” para significar, por exemplo, “se subtrair ‘racional’ do conceito de homem, você tem 
‘animal”. A simbologia pode ser usada para diversos conceitos de filosofia do direito e mesmo sobre definições 
técnicas jurídicas. Ao final de seu compêndio, Leibniz demonstra o método relacionando os conceitos de direito 
que considerava fundamentais; G. W. Leibniz, Los Elementos del Derecho Natural, pp. 104-9. 
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ele diz que alguém como Médico deve se valer de conhecimentos como os da área 

que ele chama de “Característica”129, seja quando ele trata de predicados das coisas 

ou dos seres130. 

   É preciso relembrar também que, além desses complexos 

aspectos acima referidos, a região que hoje é ocupada pela Alemanha teve, em 

momentos anteriores da história, um direito mais “local”.131 Mesmo na época do 

feudalismo132, não havia um único direito. Havia o direito das corporações, o direito 

dos religiosos, o direito dos cavaleiros. Não é difícil imaginar que os pensadores do 

direito deveriam querer formar um “corpo” de leis ou de direito mais simples e 

unificado para todo o território de governo germânico. Além de haver dedicado 

esforços a elaborar um código, Leibniz também pensava em métodos ou algum tipo 

de compêndio que explicasse o Direito. 

    Todavia, a redação de um texto jurídico estava muito aquém do 

que é hoje. Os trabalhos jurídicos que foram examinados em nossa pesquisa foram 

escritos com um determinado modo ou método de lógica da época. Devemos pensar 

que, além das mudanças nos sistemas legais e nas legislações, novidades também 

surgiriam no campo da Lógica133. Tais novidades poderiam ser aproveitadas nos 

outros campos do conhecimento, inclusive com repercussões na ciência jurídica. 

   No texto Das condições, que é anterior aos textos de direito 

natural, podemos ter uma idéia de como teria trabalhado Leibniz para tratar de 

direito positivo. Talvez ele pudesse prosseguir no mesmo tipo de trabalho jurídico 

para compor um código civil inteiro, mas ele limitou-se ao tema que achou relevante, 

talvez para se limitar a uma encomenda porque havia outros trabalhos a se dedicar. 

Talvez porque achasse o tema representativo de uma ligação entre o direito positivo 

e o natural, entre a lei e a metafísica. 

                                                 
129 Ibid., pp. 68-9. Paolo Rossi explica o sentido dessa disciplina que Leibniz chamou de “Característica” em  A 
chave universal, especialmente, capítulo 8. 
130 Ibid., pp. 85, 120. 
131 Sobre o assunto, vide F. Wieacker, op. cit., segunda parte, pp. 97-224. 
132 Segundo Grócio o feudalismo era um fenômeno tipicamente germânico, vide: H. Grócio, O Direito da 
Guerra e da Paz, vol. I, p. 436; (Livro II, Cap. VI, tít. IX), p. 470 (Livro II, Cap. VII, tít. XXI). 
133 Hoje é fácil perceber essas idéias. Como exemplo, vide o que aponta Mário Bunge: “qualquer teoria 
científica pode, em princípio, ser formulada de forma axiomática” e é possível “axiomatizar um corpo de 
conhecimentos, exibindo idéias de maneira ordenada”. M. Bunge, op. cit., pp. 55-7, 119, 133-5. Parece possível 
aplicar tal entendimento ao direito e mais que isso, ao redigir um código de normas jurídicas, obedecer as 
regras de lógica com clareza, simplicidade, “alcance”, “precisão” evitando “circularidades”, duplicidades e 
outros defeitos explicados pelo físico argentino. 
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   Alguns anos depois, quando escreveu os textos sobre direito 

natural, Leibniz manifestou que fazia aquilo porque queria demonstrar como deveria 

ser estudado ou pensado o direito por uma nova via, simples, clara, sucinta. Mas o 

resultado era algo mais metafísico do que jurídico.  

   Quer dizer, os autores “modernos” sabiam que era necessário 

abordar e pensar sobre o direito de um modo diferente. Alguns chegaram até a falar 

em “more geometrico” para identificar o que seria o método novo. Eles pareciam ser 

os primeiros de uma nova era, mas eles não sabiam como proceder e permaneciam 

como últimos de uma tradição.  

   No tempo da chamada “Idade Moderna” o direito romano havia 

deixado de ser considerado “o” Direito para ser tratado como “um” Direito. Desde o 

século XVI ficaram bem evidenciadas as duas antagônicas escolas de interpretação. 

Conforme já apontamos antes, o método dos que continuam a tradição é o itálico134, 

já que se consolidou na região que hoje é ocupada pela Itália. Em oposição, surgiu a 

escola “gálica”. Essa escola esteve associada a idéias inovadoras e a idéias que 

privilegiavam o direito positivo e também foi útil a tendências ligadas à reforma. O 

método ou escola gálica também abriu caminho para conceitos que foram 

desenvolvidos posteriormente por um movimento que alguns autores135 intitularam 

“Escola da Codificação”, e pelos “Pandectistas”.136

   No Direito Romano e na antiguidade em geral, a lei era uma 

exposição de situações costumeiras casuísticas, que haviam sido aceitas com 

freqüência e reconhecidas por quem tinha poder político. 

   Para demonstrar as características da lei romana, podemos 

verificar um destaque do texto das Instituições de Justiniano. Há em seu Título II, 

uma definição de Direito Natural: “é o que a natureza ensinou a todos os animais. 

                                                 
134 O mos italicus tinha uma fórmula de memorização: “praemitto, scindo, summo, casumque figuro, perlego, 
do causas, connoto et obijcio”. Cada um desses termos cunha uma frase numa operação de abordagem do 
objeto a ser estudado ou trabalhado. Na primeira fase (praemitto), era feita uma exposição inicial para 
distinguir a matéria a tratar de outras afins. Na segunda (scindo) fazia-se a divisão das partes distintas da lei. Na 
terceira (summo) reduzia-se o texto a uma conclusão ou sumário. Na fase casumque figuro observava-se um 
caso sobre o qual a lei seria aplicável. Na quinta fase (perlego), repetia-se a leitura do texto. Na sexta 
explicava-se qual a causa de surgir a lei e a decisão nela contida. Connoto apurava o espírito da norma. Por fim, 
em obijcio eram apontados argumentos ou normas que pareciam contrariar a solução proposta, cf. N. J. E. 
Gomes da Silva, op. cit., p. 359 e F. Wieacker, op. cit., p. 64. 
135 Os termos “Escola de Codificação” e “Pandectistas” (como tendência ou escola) são empregados pelos 
autores constantes em nossa bibliografia: Wieacker, Radbruch, Hespanha, Gomes da Silva, Boucher. 
136 Movimento ou coletivo de autores tardios ou modernos que estudavam e interpretavam as “Pandectas”. 
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Este direito não é próprio somente do gênero humano, mas comum a todos os 

animais que nascem no céu, na terra e no mar”.137 O direito justinianeu previa a 

escravidão138 e sua redação continha conceitos e definições, não comandos. Era de 

fato uma compilação para orientação de quem tivesse o poder ou a função de dizer 

a lei, como indica o preâmbulo do texto (fato coincidente em todos os atos 

legislativos de vários imperadores): O texto era redigido por ordem do “imperador 

César Flávio Justiniano Alamânico Gótico Francisco Germânico Antigo Alânico 

Vandálico Africano, (...) à mocidade que se dedica às leis”. Quer dizer, o imperador 

anunciava com os apelidos os títulos que carregava, derivados de todos os seus 

triunfos políticos sobre vários povos e territórios. Por isso mesmo, sobre eles seria 

dado conhecimento da compilação legal para a devida obediência. 

   O exame das Instituições serve bem para que nós imaginemos a 

pretensão dos “jusnaturalistas” (a partir do séc. XVII) e dos iluministas (a partir de 

fins do séc. XVIII).  

   Na época do Direito Natural de Leibniz, aqui investigada, há um 

momento de predomínio da tendência jusnaturalista, em que se permite a 

criatividade, a qualidade criadora do direito, conforme já fizemos alusão no capítulo 

anterior ao tratar especificamente do assunto. Alguns autores escrevem que desde o 

humanismo jurídico medieval já vinha prevalecendo o direito natural139. Ou seja, a 

essa tendência humanista preservou o direito natural através dos tempos e permitiu 

que ele ressurgisse a partir do século XVII. E esse período, em que viveram 

Pufendorf, Grócio, Locke e Hobbes, acabou sendo chamado de jusnaturalista 

porque o conceito tornou-se paradigmático e passou a ser dominante no 

pensamento do Direito. Mas, como era um momento de transição, o direito romano 

não estava extinto. 

   Os autores jusnaturalistas provavelmente nutriam a pretensão 

de adotar o “more geometrico” e conseguir mudar o estilo do que era a lei. Vários 

                                                 
137 Justiniano, Instituições de Justiniano, p. 9.  
138 Sobre o tema, vide G. W. Leibniz, Los Elementos del Derecho Natural, p. 94, manifesta-se contrariamente: 
“Daqui conclui-se que haja presunção, por causa da liberdade, do poder e da indiferença, contra a servidão, a 
obrigação e a determinação.” Ou em Idem, Des Conditions, p. 10: “(...) do ponto de vista do direito civil, os 
escravos são tidos por inexistentes, mas o mesmo não se passa do ponto de vista do direito natural, segundo o 
qual, todos os homens são iguais (...)”. 
139 Referimo-nos a N. J. E. Gomes da Silva, op. cit., pp. 385-9; vide também J. R. de L. Lopes, op. cit., pp. 141-
74. 
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métodos novos surgiram. Um deles foi chamado de Usus modernus Pandectarum, 

expressão que teria sido cunhada por Samuel Stryk140. Todavia, não seriam esses 

os autores que conseguiriam fazê-lo. O sistema jurídico da época não permitia. 

   Talvez nem seja correto falar em Lei na época. Não existia lei 

com o conceito de hoje. A verdadeira mudança nas características formais da Lei, no 

estilo ou na redação do texto das leis, somente poderia ser completada após as 

revoluções européias, após o surgimento dos Estados liberais, depois da dita idade 

moderna. Somente quando surgiram os Estados com o Poder tripartido (ou com 

funções tripartidas, judiciária, executiva e legislativa) foi definida a forma 

contemporânea de lei. É como se a situação de jurisconsulto - pessoa que na 

verdade não era dotado de poder de fato, antes era um simples escrivão do detentor 

do poder - não lhe fornecesse a exata noção do que era a redação objetiva do texto 

de lei. 

   Como o escopo da dissertação é uma comparação entre o 

filósofo germânico e jurista brasileiro Teixeira de Freitas, relacionamos algumas 

idéias extraídas do trabalho de direito e da filosofia de Leibniz (quando envolvia 

questões de Direito) para a confrontação. Quanto a Leibniz, há uma série de 

princípios filosóficos e morais destacáveis, além de muitas inovações na ciência 

jurídica, a observar. Na obra de Teixeira de Freitas, contudo, o aspecto prático é o 

mais notável.  

   Para o cotejo, temos em mente sempre, além da relação de 

princípios acima referidos, ressaltar que o estudo de Leibniz deve ser considerado 

com a tradição que poderíamos chamar de “romano-ítalo-germânica”, ligado também 

a uma tradição “aristotélica-escolástica”, o que de certo modo vincula grande parte 

dos estudos de direito do chamado mundo ocidental (com menor relevância para o 

direito anglo-americano obviamente). Com efeito, ele próprio tornou público que 

estudou Thomasius (há uma obra de comentários), Zabarella, Rubio, Suarez. Nos 

trabalhos de direito positivo141, Leibniz raciocina em cima de institutos de direito 

romano. Alguns anos mais tarde, ao escrever os textos sobre os elementos de 

                                                 
140 Estudioso que viveu entre 1640 e 1710. Quem acusa Stryk pela cunhagem da expressão é N. J. E. Gomes da 
Silva, op. cit., p. 389. Sobre o “usus modernus”, vide F. Wieacker, op. cit., pp. 225-49; sobre Stryk vide, 
especialmente, p. 244. 
141 Referimo-nos aos escritos de direito civil em contraposição aos escritos de filosofia e de direito natural. Na 
introdução, nota 37, há uma relação de alguns textos de autoria de Leibniz. 
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Direito Natural, o próprio Leibniz revelou indícios de uma modificação em seu 

pensamento. Além disso, deixou registrado em suas anotações que pretendia livrar o 

estudo de muito material inútil, pois o Direito era algo que precisava ser simplificado 

com lógica matemática (e reduzido a fórmulas matemáticas). Ainda assim, neste 

último trabalho jurídico (referido acima), o ponto de partida seria o conceito de 

justo142.  

   Primeiro deve-se lembrar que Leibniz escreveu os textos 

contestando e criticando seus antecessores: Grócio, Descartes, Hobbes, são 

expressamente citados. O texto é uma contestação a Grócio. O tradutor português 

de Discurso de Metafísica, Adelino Cardoso, entende que Leibniz reconheceu “o 

esforço de Descartes no sentido de conferir à metafísica o estatuto de uma ciência 

demonstrativa, do tipo matemático”, mas afirma que ele fracassou, “ao concentrar-se 

no cogito em prejuízo do cogitata”.143 Cardoso diz que Descartes não “aprofundou” a 

idéia, ou seja, não começou por Deus. Neste sentido, Leibniz deve reforçar os 

pressupostos relacionados a Deus e à natureza divina. 

   O aspecto típico dos escritos de Leibniz, tocante a esboçar 

tabelas de combinações144 a partir de proposições básicas, realizando operações de 

multiplicação das situações, poderia gerar alguma influência na doutrina jurídica 

brasileira? A tarefa do lógico era dizer quais modos são argumentos válidos e essa 

tarefa foi exercitada pelo Leibniz jurista, quando expôs a tabela de combinações dos 

teoremas de direito natural (e isso somente poderia dar certo se não houvesse 

expressões que fossem ambíguas, como artigos indefinidos). Além disso, quanto 

tratou das questões de direito, Leibniz aplicou as técnicas de tabelas de silogismos 

para combinar conceitos básicos como justo/injusto, possível/impossível, 

manifestando-se com clareza sobre alguns institutos de direito, tais como as 

Condições, ou a Servidão. Seria possível encontrar algo nesse sentido no direito 

brasileiro ou pelo menos na obra de um jurista tão influente como Teixeira de 

Freitas? 

          

                                                 
142 P. Boucher, “Introdução”, in G. W. Leibniz, Des Conditions, p. 21. 
143 Vide A. Cardoso, “Introdução”, in G. W. Leibniz, Discurso de Metafísica, p. 16. 
144 Como exemplo de “Tábuas de Arte combinatória”, vide G. W. Leibniz, Los Elementos del Derecho Natural, 
p. 105, De l´Horizon de la Doctrine Humaine ou La Restitution Universelle. A “arte combinatória” e a 
“característica” leibniziana são tratadas por P. Rossi em A chave universal, especialmente, capítulo 8. 
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III – Teixeira de Freitas 
 

 

1. Apresentação sobre a situação de Direito no Brasil no início do Século XIX 

 

 

   Vistos os pontos principais de nosso interesse na obra jurídica 

de Leibniz, passaremos a investigar a obra de Teixeira de Freitas. 

   Primeiro seria conveniente relembrar que a tradição do direito 

natural é sempre convocada ou empregada pelos pensadores nos momentos em 

que a ordem jurídica concreta perde a sua característica de persuasão, no plano do 

saber jurídico da sociedade, e a sua plausibilidade espiritual em relação às elites do 

seu tempo, como aconteceu na época das lutas religiosas do início da idade 

moderna ou nas crises do recente passado alemão145. 

   Em razão desse pensamento, nos momentos de crise ou 

revolução social, nos momentos de transição política, ou de independência de uma 

nação, seria de se esperar que os pensadores e políticos fossem buscar inspiração 

no direito natural para fundamentar suas obras. Por isso a questão do direito natural 

deve ser relevante no momento de formação do país e da ciência jurídica nacional. 

   Procuraremos então definir os conceitos da matéria relacionados 

ao Brasil. Dividiremos o presente capítulo em três partes. Inicialmente, 

apresentaremos um breve histórico sobre o direito português. Em seguida, 

apresentaremos um relato do período de formação da ciência jurídica brasileira. E, 

num terceiro momento, analisaremos a obra jurídica de Teixeira de Freitas.  

   No Brasil da época de Teixeira de Freitas, provavelmente ainda 

não se sabia ao certo o que era um código legal. Havia as Ordenações Filipinas que 

eram uma compilação antiga. Havia o conceito do antigo “codex”, porque se 

imaginava que esse tipo de maço ou volume de escritos poderia conter um conjunto 

                                                 
145 F. Wieacker, op. cit., pp. 289-90, 302, entre outras. Ao tratar da relação do jusnaturalismo com momentos 
históricos de tensão social, o autor introduz o assunto referindo-se às revoluções européias e à situação alemã 
entre guerras do século XX. 
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de normas casuísticas, reunindo argumentos de autoridades doutrinadoras 

relevantes diversas. Na Europa alguns códigos legais haviam sido editados146, mas, 

no Brasil, eles somente começaram a surgir após a independência147. Ainda assim, o 

conceito de texto legal ainda não era como o é hoje.  No contexto da ciência jurídica 

e da prática forense brasileira, a sobrevivência das arcaicas Ordenações Filipinas 

provavelmente não permitia que os operadores jurídicos tivessem a imagem ou a 

noção do que seria um código legal148. Referimo-nos ao tipo de texto que se 

consubstancia num volume que formalmente continha axiomas de regras de direito 

contemporâneas, e que materialmente continha os institutos jurídicos posteriores às 

revoluções liberais e burguesas149. 

   O que se via é que o direito natural moderno era constituído por 

aquelas regras que a “razão” descobre como sendo necessárias ao convívio 

humano. E a “razão” tornou-se a partir de meados do século XVIII uma espécie de 

entidade fictícia, a quem todos os operadores do Direito deveriam sempre recorrer e 

obedecer. Todavia, essa entidade moderna denominada “a razão” (ou a boa razão) 

continuava redescobrindo antigas regras de direito romano que eram necessárias na 

prática jurídica. 

   Imaginemos como era conveniente a sobrevivência do direito 

antigo no Brasil. Como exemplo de um instituto empregado, lembramos que a 

escravidão era bem estipulada pelo direito romano como sendo assegurada pelo 

direito natural. Logicamente era muito mais conveniente ao Brasil esse Direito do 

que aquelas lições de autores ingleses ou mesmo liberais do continente europeu 

que não aceitavam mais a servidão. 
                                                 
146 Sobre códigos de direito municipal ou territoriais (que ainda não tinham o formato moderno) vide Ibid., pp. 
206-23. Sobre os códigos da época do jusracionalismo (prussiano, austríaco, napoleônico, etc.) vide Ibid., pp. 
365-95, e a introdução de Cândido Mendes de Almeida, “Ao Leitor”, in M. J. de A. Costa, org. Ordenações 
Filipinas, Livro I, p. xxi. 
147 Sobre o histórico dos códigos criminal, de processo criminal, comercial e civil brasileiros, vide J. R. de L. 
Lopes, op. cit., pp. 286-306.  
148 Sobre a sobrevivência das Ordenações e de doutrinadores antigos na cultura jurídica, vide Ibid., pp. 263-306 
e pp. 334-36. 
149 Segundo Andreas Auer, o princípio da legalidade foi “concebido por Rousseau e dado à luz por Bismarck”, 
apropriado com particularidades de cada ordem jurídica (de cada país). E é importante, nessa concepção, 
distinguir uma separação entre lei formal e material: quanto ao conteúdo, a lei caracteriza-se pelo fato de conter 
regras de direito, normas jurídicas gerais. Quanto à forma, distingue-se dos outros atos estatais pelo processo de 
adoção, decorrente do ato que o legislador ordinário adotou após um processo legislativo e que lhe confere 
superioridade sobre qualquer outro ato infraconstitucional; vide A. Auer, “O Princípio da Legalidade como 
norma, como ficção e como ideologia”, in A. Hespanha, org., Justiça e Litigiosidade: História e Prospectiva, 
pp. 125-6. 
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   Consideremos também que os escritores do chamado 

jusnaturalismo não usavam a expressão “boa razão”. Eles empregavam o termo 

“razão” ou “reta razão”. Como vimos em Leibniz, às mais das vezes o termo era 

usado no sentido aristotélico, algumas delas como equivalente ao significado de 

“proporção geométrica”. Mas as leis modernas não cansaram de anotar em seus 

textos a expressão “boa razão”. 

   O que seria “boa razão”? Há diversas concepções 

assemelhadas disponíveis em textos de diversos autores de diversas épocas: 

“razão”, “ratio”, “reta razão”, etc. Hespanha150, historiador voltado ao direito, oferece 

algumas definições: 1 – Aquela que consiste nos primitivos princípios, que contêm 

verdadeiras essências, intrínsecas e inalteráveis que os Direitos Divino e Natural 

formalizaram para servirem de regras Morais e Civis. 2 – Ou aquelas regras que de 

unânime conhecimento estabeleceu o direito das Gentes para a direção e governo 

de todas as Nações civilizadas. 3 – Ou ainda aquela que se estabelece nas Leis 

Políticas, Econômicas, Mercantis e Marítimas, que as Nações Cristãs têm 

promulgado. 

   Como o direito é uma ciência que dependeria de definições, e 

não de experimentações e demonstrações de fato151, a ruptura social e cultural 

provocaria a ruptura científica jurídica. Tendo em mente a necessidade de tais 

condições, seria difícil haver uma ruptura (social) na sociedade brasileira (ou 

portuguesa). É sabido, contudo, que rupturas ocorreram nos países europeus entre 

os séculos XVII e XIX, o que provocou alterações nos respectivos ordenamentos 

jurídicos. Talvez pudéssemos dizer que, no Direito brasileiro, não houve apenas 

ruptura; houve uma aparente predominância das teorias jusnaturalistas sobre as 

positivas. 

   Por que dizer que não houve ruptura no Brasil? Ou por que não 

dizer que houve uma ruptura? 

   Se atentarmos especificamente para a atividade jurídica, o fato 

relevante que ocorreu no Brasil foi a instalação dos cursos jurídicos. Nem mesmo a 

proclamação da Independência foi tão relevante para a ordem jurídica. Não havia 

ciência jurídica brasileira antes de 1827. Não houve alteração na universidade ou na 
                                                 
150 A. Hespanha, A História do Direito na História Social, p. 81. 
151 Leibniz trata do problema, vide Los Elementos del Derecho Natural, p. 70. 
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escola de direito porque ela não existia.152 Então isso não poderia mesmo ser uma 

“mudança”. Houve apenas a instalação dos cursos e, ainda mais, com meios e 

instrumentos portugueses, ou seja, conservados os elementos já existentes. Em vez 

de laicização do ensino, houve a instalação dos novos cursos em dependências de 

conventos, com as bibliotecas por eles disponibilizadas153. A conformação de fato de 

um sistema político nacional, com estruturas locais e de governo de alguma forma 

novas, não seria possível antes da abdicação de Dom Pedro. Justamente nesses 

anos entre 1831 e 1834, com a criação dos cursos jurídicos e com o vazio de poder 

decorrente da ausência do primeiro imperador, a sociedade nacional, os partidos e 

os políticos começam a se organizar. E é justamente nesses anos que se forma o 

nosso investigado jurista brasileiro, Augusto Teixeira de Freitas. 

 

 

2. Antecedentes de história de Portugal 
 

 

   Para melhor compreender a situação do direito no Brasil, é 

preciso lembrar que a história das estruturas de poder brasileiras não começou 

então. Ela começou com a fundação do Estado lusitano. 

   Raimundo Faoro escreve que, em Portugal, esteve ausente o 

feudalismo típico154 pois as terras haviam passado pelo período mouro e foram 

reconquistadas. Havia “magnatas territoriais”, mas não os senhores feudais como no 

restante da Europa: 

 
“(...) A terra obedecia a um regime patrimonial, doada sem obrigação 
de serviço ao rei. Aliás, o país mesmo iniciou-se como uma 
‘tenência’155, uma concessão a D. Afonso Henriques, que deveria ser 
um Conde, um ‘tenente’, mas acabou por declarar-se rei em 1134, 
fundando um Estado novo. Não raro, a terra era concedida com a 

                                                 
152 Sobre a escassez em termos de ensino e trabalhos em ciências, vide M. H. M. Ferraz, As ciências em 
Portugal e no Brasil (1722-1822): o texto conflituoso da química, p.24. 
153 Um histórico sobre a Biblioteca da Faculdade de Direito é fornecido por L. M Beffa & L. M. Napoleone, 
“Da Primeira Biblioteca Pública Oficial da Província de São Paulo à Biblioteca da Faculdade de Direito da 
USP: História da Biblioteca de suas origens até a criação da USP”, in E. C. B. Bittar, org., História do Direito 
Brasileiro, p. 171. 
154 Conforme citado em nota anterior, Grócio já havia dito que o feudalismo era um fenômeno germânico. 
155 Expressão empregada também por N. J. E. Gomes da Silva, op. cit., p. 121. 
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expressa faculdade de aliená-la. O serviço militar, prestado em favor 
do rei, era pago. O domínio não compreendia, no seu titular, 
autoridade pública, monopólio real ou eminente do soberano.”156  
 

Aliás, outra característica do reino nos primórdios, além da 

inexistência de um feudalismo típico, foi a militarização. “(...) o Estado da 

Reconquista é um Estado cuja atenção principal se não volve para as tarefas 

administrativas, nem para a produção do direito: é um Estado guerreiro (...).”157

   O estudo dos reinados lusitanos dos séculos XIV e XV revela de 

que maneira os chefes de Estado, seguindo o costume local, foram concedendo 

títulos, terras, pensões, “tenças” para quem lhes prestava serviço. As terras foram 

sendo reconquistadas dos mouros para a “cristandade”, ou conquistadas até mesmo 

diante de disputas com os vizinhos reinos ibéricos, como revela a histórica Chronica 

do Príncipe d. Joam158. Essa situação lusitana parece bem diferente daquela que 

prevaleceu em outras partes da Europa, onde havia o que poderíamos chamar de 

típicos “Senhores”. Estes eram senhores feudais, nobres os quais davam sustento 

político e econômico a certos reinos, quando não possuíam sua própria 

independência. 

   O historiador Faoro define Estado Patrimonial como uma 

modalidade de Estado diversa daquela feudal. E o Estado português corresponderia 

a um modelo peculiar, com “direção pré-traçada, afeiçoado (o Estado) pelo direito 

romano, bebido na tradição e nas fontes eclesiásticas, renovado com os juristas 

filhos da Escola de Bolonha” e que teria sido descrito já por Maquiavel159. O rei era 

rei e senhor da terra, sem a mesma intermediação que os seus equivalentes 

europeus, que não cumpriam esse papel de senhor. 

   Por isso, quando pensamos nos nobres portugueses ou 

brasileiros, tais como o Marquês de São Vicente, Barão do Rio Branco, Visconde de 

                                                 
156 R. Faoro.Os donos do poder: formação do patronato brasileiro, p. 38. 
157 N. J. E. Gomes da Silva, op. cit., p. 148. O autor ainda explica que “(...) de acordo com as concepções de 
direito público germânico, deve o rei observar o direito e não criá-lo. É o rei-juiz, e não o legislador”, 
características que seriam mudadas na época Afonsina, como veremos a seguir. 
158 D. Góes, Chronica do Príncipe D. Joam, Rey que foy destes Reynos..., obra de 1724 que narra diversos 
episódios históricos, dentre os quais a vitória de D. João I sobre os castelhanos que foi decisiva para a história 
do império português. 
159 R. Faoro, op. cit., p. 38. A descrição referida está em N. B. Machiavelli, O príncipe, pp. 21-2, que classifica 
os estados como patrimoniais ou não, conceituando-os. Faoro discute longamente sobre a tese de não existência 
do feudalismo típico em Portugal no apêndice de notas, vide R. Faoro, op. cit., pp. 842-4. 
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Jequitinhonha, jamais poderemos imaginar que eles tivessem o mesmo tipo de 

poder político ou econômico que os outros nobres europeus. 

   Além de o Estado português ter sido “patrimonialista” desde o 

seu fundamento, por séculos foi também militarizado160. Essas características 

certamente causavam reflexos na área jurídica. Depois, quando iniciou o ciclo das 

navegações, o Estado passou a dar mais importância à burocracia administrativa do 

que à atividade privada. Por isso, quando surgiram as Ordenações, talvez o maior e 

mais relevante aspecto delas fosse de “direito administrativo”161 e não de direito 

privado, civil. Para o direito civil, bastavam os costumes e a tradição romana. 

   As Ordenações, portanto, exerceram o papel de estabelecer e 

impor o formato de um Estado.  

   Pensando em termos do nosso país, que é herdeiro dessa 

tradição histórica lusitana, mesmo com a Independência, não houve de fato uma 

mudança de estruturas no Brasil. Houve apenas uma alteração de governo, mas 

nem mesmo a casa real mudou. Os métodos de arregimentação de simpatia e de 

apoio político, que lembram o antigo costume português acima relatado, 

permaneceu, com a nomeação de títulos de nobreza. O governo absolutista com o 

poder moderador foi mantido após 1822. A inspiração de Dom Pedro não foi 

revolucionária. Ao contrário, consta que, quando assumiu o trono do país 

independente, o fez como se tivesse legitimidade popular, mas seus discursos eram 

tão absolutistas que citavam Luís XVIII da França162. Houve até quem sugerisse que 

fosse aproveitada no Brasil a Constituição portuguesa de 1820, tal era a 

“relatividade” do acontecimento. Todavia, como essa Constituição era “liberal”, ela 

não serviu aqui por muito tempo. Ficamos com atos legislativos portugueses 

anteriores, mas não com o que havia surgido de liberal. 

   Os fatos relatados nos últimos parágrafos acima apontam uma 

certa diferença da história portuguesa (e da brasileira) em relação à história de 

outros países europeus, fenômeno que se reflete no direito e impõe uma distância 

significativa em relação ao direito de outros países.  

                                                 
160 Ibid., pp. 184-5. 
161 Expressão moderna empregada por R. Faoro; vide Ibid., p. 86. 
162 Sobre o absolutismo de D. Pedro I, vide Ibid., pp. 321, 325, 335. O imperador na abertura da Assembléia 
Nacional Constituinte, em 3 de maio de 1823, promete guardar a Constituição “se fosse digna do Brasil e dele”, 
expressão copiada da Carta de Luís XVIII de 4 de junho de 1814. 
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   Outro fato significativo na história para a comparação do 

contexto luso-brasileiro com o de outros países reside na inexistência de cursos 

universitários. Portugal não teve universidades na colônia americana e impunha que 

os jovens fossem estudar na Metrópole para assim criar suas feições intelectuais e 

vínculos políticos.163

   Também são aspectos relevantes para a sociedade e para o 

Direito na nossa história certas peculiaridades econômicas dos países ibéricos no 

início do século XIX. No início do século XIX, o reino estava economicamente 

dependente da Inglaterra e não havia criado um mercado interno164. Não era a 

nobreza que sustentava o reinado, mas o reino que sustentava a nobreza. 

   O que houve de “revolução” em Portugal foi algo muito mais 

antigo do que as demais revoluções européias. Foi um tipo de guerra civil que 

culminou com a ascensão de Dom João I e a dinastia de Avis em 1385. Não poderia 

ser revolução com aquele sentido moderno que se passou a empregar às rupturas 

políticas da história européia. Na época, o país estava em formação e era um 

território reconquistado pela cristandade na península ibérica. Havia uma estrutura 

estatal e social militarizada. O país possuía uma vocação comercial marítima e ainda 

era disputado pela nobreza castelhana165. Essa vocação não era algo novo, era uma 

situação herdada desde há muito tempo antes, uma qualidade de destaque entre os 

outros povos daquela época e que já era notada na fase de dominação moura. No 

século XIV¸ havia uma classe de comerciantes e uma nobreza, ambas bem 

estabelecidas. Uma relevante parcela da população era composta pela comunidade 

judaica que ainda não havia sido expulsa da península. A questão sucessória do 

trono serviu de pretexto para a disputa entre um grupo de poder, que defendia a 

pretendida soberania nacional e, o outro, que se uniu em torno do sucessor ligado 

ao Reino de Castela. 

   Após 1385, venceu um sistema político que fundou um Estado 

organizado com uma nação correspondente – séculos antes dos Estados nacionais 

europeus – e com um poder estatal que intervinha no domínio econômico utilizando 

a classe dos juristas para governar. Exatamente após o início da dinastia, foi iniciado 

                                                 
163 J. R. L. Lopes, op. cit., p. 236. Sobre o assunto, vide também M. H. M. Ferraz, op. cit., p. 27. 
164 Ibid., p. 372-8. 
165 Conforme já apontado antes, vide nota 158. 
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um predomínio dos juristas nos “Conselhos da Coroa”. O próprio Faoro indica que as 

Ordenações Afonsinas resultaram dessa orientação166. 

   Esse corpo legislativo que os lusitanos apelidaram “ordenações” 

significou não um código de garantia de liberdade, igualdade e fraternidade (nem no 

sentido de liberdade da antiga “Bill of Rights” inglesa, nem com o conceito posterior 

de liberdade da revolução francesa), mas um o instrumento que trouxe a 

centralização e unificação do direito, um meio de impor a todo o território o direito 

oficial e uniforme, que é um dos componentes do Estado167. Nem era algo tão 

original. Imperadores como Justiniano tiveram essa pretensão (de editar uma lei 

geral que fosse representante de seu poder), reis góticos tiveram essa pretensão, e 

muitos reis cristãos modernos tiveram a pretensão de “restaurar o Império”, sob o 

seu trono, obviamente168.  

   O que se pode dizer que as Ordenações tinham de diferente é a 

instituição de uma burocracia e de uma organização estatal pelo texto legislativo. 

Elas são uma boa amostra do que era Portugal, indicam que havia um governo 

interventor no domínio econômico. Exemplo disto é a relação entre universidade e 

governo. 

   Em Portugal, os cursos universitários foram criados por impulso 

oficial de Dom Dinis, ao contrário dos cursos que foram surgindo espontaneamente 

nas cidades da Europa central. É certo que havia uma comunidade eclesial 

interessada no “Studium”, mas foi o impulso oficial que efetivamente criou o curso169. 

   Esse mesmo “sistema” de governo lusitano teve muitas 

características mantidas por séculos as quais foram copiadas pelo Império brasileiro. 
                                                 
166 R. Faoro, op. cit., p. 51 e p. 83, afirma que no final do século XIV a insatisfação da burguesia comercial 
reclamava contra a justiça estabelecida pelo monarca e essa insatisfação provocou a edição da Lei das 
Sesmarias (1375) e esteve relacionada à revolução de 1385. Essa lei depois acabou incorporada pelas 
Ordenações Afonsinas (1446 ou 1447), assim como a organização do reino que decorreu da referida revolução. 
Sobre a insatisfação burguesa e sobre a importância dos juristas na época, vide a introdução de C. Mendes de 
Almeida, “Ao Leitor”, in M. J. de A. Costa, org., op. cit., Livro I., pp. xvii-xviii. 
167 O conteúdo do Estado pensado como a somatória do caráter político-constitucional mais o direito vigente 
propriamente dito. 
168 Vide M. J. de A. Costa, org., op. cit., Livro I, pp. lxxvi, lxxvii, lxxviii: Os reis portugueses legisladores 
iniciavam a proclamação das leis imitando os antigos imperadores e intitulando-se “(...) por graça de Deos, Rey 
de Portugal e dos Algarves, d´aquem e d´além mar, em Africa Senhor de Guiné e da Conquista, Navegação e 
Commercio de Ethiopia, Arábia, Pérsia, e da Índia, etc (...)”. 
169 N. J. E. Gomes da Silva, op. cit. p. 253: “(...) em 12 de novembro de 1288, o Abade de Alcobaça, os Priores 
de Santa Cruz de Coimbra, do Mosteiro de S. Vicente de Lisboa e mais vinte e quatro priores e reitores de 
várias paróquias se reúnem em Montemor-o-Novo e, numa petição, dirigida ao Papa Nicolau IV, comunicam 
haver tratado com o rei a criação de um ‘studium’ ”. 
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Dentre elas podemos destacar a dependência da administração em relação a 

bacharéis. Não se estimulava a ciência, apenas se produzia o número de bacharéis 

necessários à administração e ao governo. 

   As Ordenações podem ser consideradas como uma invenção 

portuguesa marcante na época. Talvez possamos afirmar que no século XIV era 

algo equivalente a possuir uma descoberta em tecnologia nos dias de hoje. Além de 

estruturar o governo do país, que tinha um poderio de recursos econômicos, 

militares e navais naquele tempo, essa “invenção” destinava-se a garantir o modelo 

governamental de rei e senhor concentrando poder, com uma estabilidade política 

que permitiu o projeto de expansão sobre a África moura e que investiu nas 

navegações. Era um sistema político que trouxe muitas riquezas ao país. Ou seja, 

não era apenas um “codex” de leis, mas era um estatuto que organizava a 

burocracia (nas áreas de justiça, segurança pública, arrecadação) e continha o 

“organograma” (para usar um termo contemporâneo) do governo170. 

   Quando séculos depois da edição das Ordenações Napoleão 

tornou-se senhor da Europa, também ele quis impor o seu código sobre os territórios 

conquistados para tentar garantir unidade e subordinação. Mas o tempo seria outro, 

assim como a essência filosófica e civil da legislação francesa moderna. Quanto a 

Portugal, a força inicial das Ordenações tornou-se uma espécie de engessamento e 

teve o condão de congelar um sistema estatal e social que podia ser avançado na 

Idade Média, mas ficou superado com o passar dos séculos171. 

   Em Portugal “a ética medieval sobreviveu no pensamento dos 

letrados e da corte”.172 Com o passar do tempo a vocação comercial e marítima de 

Portugal foi perdendo relevância no contexto europeu. E o Brasil é herdeiro dessa 

problemática portuguesa como salienta o historiador Faoro173. A nossa história 

                                                 
170 O tema da conquista dos postos comerciais é visto em boa parte da obra de Damião de Góes, op. cit. O rei 
Afonso V, dito Africano (1432-1481), foi o rei das primeiras ordenações e foi ele que requisitou recursos de 
quem os tinha, para formar um Estado poderoso. E assim armado planejou conquistar os postos comerciais do 
norte da África para expandir o seu poder e iniciou a época das navegações. 
171 Vide R. Faoro, op. cit. , p. 86. Apenas para argumentar e comparar, a Inglaterra, que se tornou um poderoso 
império moderno, não precisou de códigos ou do direito romano. Ao contrário, assentou sua realidade 
econômica na ordem privada, a mesma que cultivou o mercado financeiro, aceitou empreendedores com capital 
desterrados (alguns expulsos de Portugal) e consolidou os primeiros direitos de liberdade individual. Ao 
mesmo passo, o poder do dinheiro em Portugal era estranho, mal quisto. Havia um pensamento medieval 
congelando as atividades e as Ordenações evidentemente serviram a manter esse efeito. 
172 Ibid., pp. 80, 91. 
173 A herança da estrutura de poder portuguesa é um dos argumentos principais de Os Donos do Poder. 
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cultural e jurídica não começou em 1500, evidentemente, começou lá na península 

ibérica, bem antes. 

   Alguns séculos depois da formação do reino português, o Brasil 

foi descoberto e a colonização foi iniciada para exploração em benefício do seu 

senhor, o rei. Não havia uma população fiel local e, para o estabelecimento das 

capitanias, foi instituído um sistema militarizado que não dependia de senhores 

intermediários174. 

   Quer dizer, o sistema militarizado dos primórdios do reino 

português podia ter evoluído um pouco, mas nem tanto. E foi implantando no Brasil. 

Com o aumento da população na colônia americana, surgiram as bandeiras e as 

milícias de poder local175. Todavia, o controle político era centralizado pela 

administração. A estrutura jurídica era conservada. 

   A terra brasileira foi sendo ocupada e a militarização sempre foi 

mantida até a época da Independência. Mesmo com a doação de terras, o 

estabelecimento de fazendas, havia sempre as patentes militares na estrutura social 

e política. O direito luso-brasileiro pouco evoluía. E, paralelamente, havia a estrutura 

eclesiástica; afinal, era em nome de Deus que o rei se assenhoreava das terras e 

com a homologação romana. Esse sistema político-social luso-brasileiro tinha, 

portanto, a alma jurídica peculiar. 

 

 

3. A formação da ciência jurídica brasileira 
 

 

   Além de relembrar a história do país que estava se formando, é 

preciso focalizar, paralelamente, a estrutura específica da ciência do direito que 

estava inserida naquele contexto político-social. 
                                                 
174 Ibid., p. 220, explicando o sistema militar criado pelo Foral de Duarte Coelho, de 24.09.1534, e o 
Regimento de Tomé de Souza, de 17.12.1548: Na sede do governo, havia uma fortaleza. Um sistema duplo 
proveria a defesa: nos engenhos, “haveria uma torre ou casa forte”; para apoio da população e das fortalezas, 
“os capitães das capitanias, os senhores de engenho e os moradores estariam munidos de artilharia e armas”. 
175 Ibid., p. 186, apontando que a organização militar se racionalizou com o Regimento dos capitães-mores e 
oficiais das companhias de cavalo e de pé, de 1570, editado por Dom Sebastião. Nas colônias, “... os soldados 
receberiam matrículas, se deveriam fazer bandeiras de ordenanças, cujos capitães se recrutariam entre os mais 
velhos e honrados fidalgos, que escolheriam os sargentos, caporais e mais oficiais”. Existiam soldados e alferes 
remunerados, mas existiam também as reservas locais não remuneradas. 
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   Focalizando a estrutura da ciência jurídica, Hespanha, ao tratar 

de “meios de produção do direito”, explica que devemos considerar, nesse estudo, 

as realidades de natureza intelectual, as de natureza institucional e as de natureza 

material. 

   Como realidades de natureza institucional, temos: 1 – As fontes 

do direito, o sistema normativo com uma lógica interna específica; 2 – Um sistema 

de formação dos juristas (que compreende um lugar físico e a reprodução de 

conhecimento). 

   Para o referido historiador português, a atividade da ciência 

jurídica consiste num discurso sobre o direito176.  

   Como já relatamos sucintamente a questão histórica, 

passaremos a tratar das realidades da natureza institucional do direito, antes de 

investigarmos a figura de Teixeira de Freitas.  

   Se o direito está contido em normas positivas atualizadas, a 

ciência jurídica tenderá para a exegese. Se o direito contém normas desatualizadas, 

e se for considerada a situação social, surgirá um discurso provido de expedientes 

argumentativos e conceituais (de filosofia) destinados a forçar os textos a 

determinadas posições. Podemos situar neste ponto os momentos de crise 

favoráveis à supremacia do jusnaturalismo, seguindo o entendimento manifestado 

acima. E, na época posterior ao ápice do jusnaturalismo, quando os portugueses 

ainda queriam estimular o iluminismo jurídico, a boa razão, foi proclamada a 

Independência brasileira e iniciada a ciência jurídica brasileira. Desse período inicial 

nacional, emerge a figura de Teixeira de Freitas. 

   Na época, apesar da Independência, o principal texto de 

legislação em vigor era mesmo o das Ordenações Filipinas com os seus anexos. A 

edição original era de 1603, mas tratava-se de uma compilação atualizada em 

substituição às Ordenações anteriores (Manuelinas e Afonsinas). Algumas leis 

haviam sido editadas pelo novo governo, mas o trabalho de um estudante ou 

advogado ainda tinha como principal corpo de direito positivo as Ordenações, além 

de um infindável rol de alvarás, resoluções e atos dos mais diversos tipos. 

                                                 
176 A. Hespanha, A história do direito na história social, p. 72. 
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   Quer dizer, o direito brasileiro positivo era herança do direito 

romano-canônico. Os livros correspondentes ao direito canônico (Livro II), ao direito 

civil (Livro IV), ao direito penal (Livro V, cujos primeiros títulos tratavam, “Dos 

Hereges e Apóstatas; Dos que arrenegão, ou blasfemão de Deos, ou dos Santos; 

dos Feiticeiros,...”, apenas para exemplificar seus assuntos), enfim, estavam todos 

vigentes. Havia uma determinação oficial, conforme a tradição de intervenção do 

governo imperial, de que o direito obedecesse a filosofia do direito natural, da “boa 

razão”, mas isto tinha um pouco de farsa177. 

   O aspecto farsesco reside no fato de que os reinados 

portugueses sempre tenderam ao absolutismo, e os governos, mesmo na época 

pombalina, tinham a “boa razão” apenas como rótulo do iluminismo. Tudo que 

sempre interessou foi ser conservador e apegado às antigas tradições jurídicas178. 

   Um livro histórico, o Demetrio moderno de António Barnabé de 

E. B. Aragão contém uma série de queixas do professor português sobre a realidade 

prática da época pombalina. Primeiro Aragão acusa quatro defeitos dos juristas: 1 – 

falta de arte, método e sistema; 2 – falta de cultura e ignorância da hermenêutica 

                                                 
177 O próprio R. Faoro (vide Ibid., p. 264) utiliza diversas vezes a expressão farsa: “(...) assenta uma diretriz que 
expirará numa farsa, na farsa das Cortes de Lisboa, empenhadas em instituir o liberalismo em Portugal 
mediante s opressiva recolonização do Brasil”. Outros autores tratam mais especificamente do caráter ambíguo, 
dúbio, do Marquês de Pombal em relação à política liberal. N. J. E. Gomes da Silva, op. cit., p. 413, relata que 
A . Ribeiro dos Santos, em 1780, já apontava as contradições do despotismo pombalino: “Este Ministro quis 
um impossível político; quis civilizar a Nação, e ao mesmo tempo fazê-la escrava; quis espalhar a luz das 
Ciências Filosóficas, e ao mesmo tempo elevar o Poder Real ao despotismo: inculcou muito o estudo do Direito 
Natural, e das Gentes, e do Direito Público Universal, e lhes erigiu cadeiras na Universidade de Coimbra, mas 
não via que dava Luzes aos Povos para conhecerem por elas, que o Poder Soberano era unicamente 
estabelecido para o bem comum da Nação, e não do Príncipe, e que tinha limites e balizas, em que se devia 
conter”. Gomes da Silva em outro trecho (p. 404) faz um trocadilho em outra passagem, sobre as conseqüências 
jurídicas do governo pombal, afirmando que era “reformismo para iluminista ver”. Especificamente sobre as 
características paradoxais e ambigüidades de Pombal, vide Kenneth Maxwell, Marquês de Pombal – Paradoxo 
do Iluminismo, pp. 125-6. 
178 Ibid., p. 108, Maxwell afirma que nas mais diversas áreas, ou seja, na política, na educação, na economia, na 
censura da produção literária, “Pombal tirou do exemplo alheio (dos países europeus que estavam na fase do 
iluminismo) o que lhe convinha. Apesar das queixas e dos receios em Roma e nos círculos mais tradicionais, as 
atividades da Real Mesa Censória foram exemplares a esse respeito. Dominada por eclesiásticos de 
mentalidade reformista, seus membros analisavam cuidadosamente a produção literária do alto iluminismo e 
com igual cuidado retiravam das edições portuguesas tudo o que consideravam prejudicial ao dogma católico 
ou, como devessem estar atentos aos trabalhos ofensivos, restringiam a circulação (...). Os reformistas 
portugueses não eram livres-pensadores, com certeza. Buscavam o que lhes parecia útil para o Estado.” Sobre a 
proscrição de autores como Spinoza, Hobbes, Voltaire, Diderot e outros, vide também J. L. Azevedo, O 
Marquês de Pombal e a sua época, p. 351. 
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jurídica portuguesa; 3 – falta a “arte de bem pensar”; 4 – a “redundante, sórdida e 

afetada erudição”.179

   Depois ele acusa que: 

 
“Fizerão pois os Senhores Reys de Portugal as suas Leis para o 
Foro Luzitano; porém o mesmo Foro não tem feito, nem faz dellas o 
uzo que deve por cauza das Interpetrações dos seus Doutores: 
assim como cria Deos os alimentos para o homem; porém o homem 
nem sempre se serve dos alimentos com utilidade. Emanarão pois 
as Leis das puras fontes; e por onde passarão, que foi pelas mãos 
dos seus Interpretes, confundirão-se, e corromperão-se. Na mente 
dos Legisladores foi a recta razão, que as dictou; as suas brilhantes 
luzes os illuminarão: porém postas, e accomodadas  ao comércio 
dos vassalos como correrão por vários charcos, e infectos canaes; 
por isto tem achado de huma parte a paixão dos seus Interpretes, 
que as tem alterado, da outra a ignorancia dos que não bem as 
entenderão; da outra a malicia dos que as tem corrompido; e da 
outra os erros que as tem desfigurado.”180

 
   Aragão apelava no sentido de que se deveria ler razões, não 

Autoridades sobre Autoridades”.181 Além da edição de a prática jurídica ficar 

distanciada das leis, mesmo a tarefa legislativa era insuficiente. Quando interessou, 

o governo português editou leis novas, como no caso dos regimentos militares acima 

apontados182, que tinham a finalidade de melhor administrar recursos militares ou de 

repressão estatal. Mas, no âmbito jurídico propriamente, pouco havia mudado desde 

as primeiras Ordenações. 

                                                 
179 A. B. E. B. Aragão, Demetrio moderno ou o bibliografo jurídico portuguez o qual em huma breve 
dissertação histórica e critica propõem e dá uma clara e distincta ideia de todas as preciozas relíquias e 
authenticos monumentos antigos e modernos da legislação portugueza..., p. 79. 
180 Ibid., pp. 85-6. Uma crítica sobre os excessos de citações e sobre a má qualidade literária do Marquês de 
Pombal, que era o editor da legislação portuguesa, está em J. L. Azevedo, op. cit., p. 45. 
181 Ibid., p. 101. 
182 N. J. E. Gomes da Silva, op. cit., pp. 404-9, explica que D. Maria I, nas últimas décadas do século XVIII 
chegou a criar pelo Decreto de 31 de Março de 1778, uma Junta de Ministros que se reunisse semanalmente 
para estudar a situação da legislação. Mesmo sem repelir totalmente a estrutura de cinco livros das Ordenações, 
a ordem era constituir um novo código. Todavia, a ordem não vingou. Alguns autores, como o jurista Borges 
Carneiro (professor em Coimbra e autor de várias obras, dentre as quais um intitulado Direito Civil de 
Portugal, Lisboa, 1826-1828), diziam que um novo código somente teria sentido após uma revolução liberal. 
Bem mais tarde, em 1802, houve a redação de Código Penal Militar por uma nova comissão criada pelo 
Decreto de 21 de março de 1802, de D. João VI. Mas veio a invasão napoleônica. Foram até mesmo realizadas 
algumas traduções do código napoleônico para o português, que depois perderam o sentido, com a restauração. 
Essa lei penal militar de 558 artigos somente teria sido aprovada em 1820 mas a revolução liberal portuguesa 
de 1820 (que culminou com a promulgação da Constituição de 1822) e a Independência brasileira fizeram com 
que o Código e o Alvará de confirmação jamais fossem oficialmente publicados. 
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   Assim sendo, o ordenamento jurídico disponível era mesmo 

aquele decorrente da antiga tradição. Aqui no Brasil, após a proclamação da 

Independência, a Lei de 20 de outubro de 1822 mandou que o país obedecesse a 

legislação portuguesa, ordenamento jurídico que incluía as Ordenações Filipinas (de 

1603) com pequenas alterações, principalmente, as regras da chamada Lei da Boa 

Razão. Nem mesmo a tal de “Boa Razão” era muito significativa. Um jurista que 

fosse formado no Brasil teria como matéria a estudar a herança jurídica portuguesa. 

   Além das leis, que constituem a parte de fontes de direito 

principais, para o estudo do ambiente científico do direito, devemos tratar também da 

questão institucional, seguindo a lição do professor Hespanha, acima referida. 

   A questão da instituição dos cursos de direito trataremos a 

seguir, juntamente com a investigação específica de Teixeira de Freitas. 

 

 

4. O ambiente da Faculdade de Direito 

 

 

   Obviamente não podemos tratar aqui de todos os elementos 

históricos e jurídicos dos cursos de direito que surgiram no país. Pretendemos, 

contudo, apontar alguns elementos significativos. É possível indicar alguns detalhes 

da história da Faculdade de Direito paulista e de seus primeiros professores. Dos 

dois cursos pioneiros instaurados (o paulista e o pernambucano) saíram nomes que 

ganharam fama como juristas ou como políticos. Todavia, o eixo de poder do país 

que se formava foi tendendo mais para o sul do que para o norte, a ponto de ser 

crescente o número de homens importantes do país que se formaram em São Paulo 

(mais tarde, como se sabe, os primeiros presidentes da futura República foram todos 

formados em São Paulo). 

   Em 1827, pela famosa lei imperial de XI de Agosto, foram 

criados os cursos jurídicos no Brasil. O início foi muito precário. Em Pernambuco o 

curso oficialmente instalou-se em 15 de maio de 1828 numa sala emprestada no 

Mosteiro de São Bento com um único professor, Lourenço José Ribeiro, que 
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acumulava as funções de diretor. Não foi possível nem mesmo realizar exames183. 

Somente no ano seguinte foram nomeados mais dois professores. 

   Não é possível reconstituir, nessa dissertação, todas as 

características da instituição, mas contamos com alguns elementos da história que 

podem fornecer noções de como se aprendia direito então. 

   Em São Paulo, os cursos foram instalados no Convento dos 

Franciscanos. Os dois primeiros professores foram os Conselheiros Balthazar da 

Silva Lisboa e Dr. José Maria de Avellar Brotero, formados na Europa, como não 

podia deixar de ser. O segundo exerceu grande influência por várias gerações de 

estudantes e de homens que se tornaram importantes na vida política nacional. 

Talvez resida em torno de seu nome um dos aspectos mais destacáveis e 

representativos da cultura jurídica dos primórdios dos cursos jurídicos. 

   Havia necessidade de formar bacharéis nacionais para a 

administração do país. E o gosto por esse título era coisa antiga, como apontou 

Gilberto Freyre: “o gosto pelo diploma de bacharel, pelo título de mestre, criaram-no 

bem cedo os jesuítas no rapaz brasileiro; no século XVI já o brasileiro se deliciava 

em estudar retórica e latim para receber o título de bacharel ou de mestre em 

artes”.184 Freyre escreveu também que no Império uma nova nobreza surgiria, a dos 

doutores e bacharéis: “A ascensão dos bacharéis brancos fez-se rapidamente no 

meio político, em particular, como no social, em geral. No começo do reinado de 

Pedro II é o que marca, entre outras alterações na fisionomia brasileira: o começo do 

romantismo jurídico (...)”.185 O Brasil até então estava governado pelo “bom senso” 

dos velhos, não pelo senso jurídico dos moços. 

   Mas os primeiros moços que logo correram às vagas dos novos 

cursos não estavam bem preparados. É verdade que eram filhos das elites, que 

vinham daquela nova “aristocracia” nacional da qual tratamos acima. E também foi 

difícil encontrar pessoas qualificadas aos cargos de professor. Assim, muitas vezes, 

tornaram-se professores e alunos pessoas sem vocação ou sem o anterior 

conhecimento básico. 

                                                 
183 C. Bevilaqua, “O centenário de criação dos cursos jurídicos”, Revista de Crítica Judiciária, 6, pp. 1-3. 
184 G. Freyre, Sobrados e Mocambos, Vol. I, p. 223. 
185 G. Freyre, op. cit., Vol. III, pp. 952-3. 
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   Talvez por ser o despreparo tão notório que, juntamente com a 

criação do curso, pela mesma Lei de 11 de Agosto de 1827, foi criado o Curso 

Anexo, que tinha cadeiras de Inglês, Geografia, História, Filosofia186. Enfim, era um 

equivalente dos cursinhos preparatórios de hoje e tinha por função melhor lapidar os 

candidatos ao bacharelado. Mas, como o Curso Jurídico era a escola de preparação 

para a política e o governo, o vestibular Curso Anexo evidentemente deveria tornar-

se um filtro, um meio de lapidação e de controle sobre os candidatos. Diga-se que o 

curso tornou-se uma organização - algo parecido com aquelas sociedades que os 

“modernos” criaram para cultuar a conhecimentos, alquimia, etc. - que com o passar 

do século XIX, teria influência política e filosófica crescente. A comunidade jurídica 

era formada antes mesmo do curso principal. Quer dizer, os compromissos de 

poder, as lideranças, as opções ideológicas, as teias dos relacionamentos firmavam 

suas bases desde ali. 

   Como o curso formaria os bacharéis para o governo, os 

relacionamentos gerados na Faculdade, naquela época, tinham reflexos na política 

do país. Fato representativo da importância do Curso Anexo foi a fama conferida à 

figura de Julius Frank, como traz à lembrança a concreta presença de seu túmulo no 

pátio secundário do Largo de São Francisco, professor cultuado e inspirador da 

sociedade secreta “Bucha” (“Burschenschaft Paulista”)187. 

   No Largo de São Francisco, a estrutura era melhor que a de 

Pernambuco, mas nem tanto. O meio social era dominado por patentes militares e 

pela peculiar nobreza brasileira, conforme lembrado acima, seguindo as lições de 

Faoro e de Freyre188. O Tenente General Dr. José Arouche de Toledo Rendon189 foi 

                                                 
186 Sobre as tendências que predominavam em filosofia no Curso Anexo, vide A. Paim, A Escola Eclética, p. 
312. 
187 Sobre Johann Julius Gottfried Ludwig Frank ver A. A. Machado de Campos Neto, “O Mito Júlio Frank” e 
T. S. Ferraz Junior, “A Filosofia do Direito no Brasil e o Papel de Miguel Reale”, in E. C. B. Bittar, org., op. 
cit., p. 25 e p. 60, respectivamente.  
188 A ponto de todos os nomes dos envolvidos na história conterem sempre títulos de Tenente, ou Padre, ou 
Conselheiro, etc. Faoro, op. cit., p. 186, lembra que a antiga “Bandeira” tornou-se companhia militar e em São 
Paulo, os capitães da ordenança tornaram-se capitães das bandeiras sertanistas: “As linhas de organização são 
as mesmas – no primeiro século, no bandeirismo do século XVII e, ainda, no começo do século XIX, com o 
último golpe dos conquistadores, na incorporação das Missões do Rio Grande do Sul em 1801. O recrutamento 
era fácil, por parte da Coroa, tendo em conta o amor dos colonos pelos títulos militares, mercês e honrarias que 
lhes eram prometidos em troca de serviços. Forma-se, desta sorte, uma poderosa camada de potentados, cujo 
poder não vinha do engenho de açúcar nem da riqueza do latifúndio, mas da força militar.  (...)  A origem do 
poder está na gente armada ou na capacidade de organizar uma conquista ou bandeira. Formam-se os caudilhos 
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nomeado diretor do curso jurídico por decreto de 13 de outubro de 1827. Havia 

muitos religiosos completando os números dos quadros discente e docente. Alguns 

homens cumulavam títulos de todos os tipos: religiosos, militares, nobiliárquicos. 

Levou algum tempo até que começassem a surgir os professores formados na terra 

e as publicações de trabalhos e estudos. É nesse tempo inicial que é formado o 

jurista Teixeira de Freitas. 

   Miguel Reale190 conta que Brotero envolveu-se na Conspiração 

Miguelista de 1824 e veio ao Brasil refugiado. Ele havia inicialmente mudado para 

uma ilha nos Açores e se casou por lá com a filha do cônsul norte-americano. 

Consta que tomou a iniciativa de pedir a designação para lecionar na nova escola e 

teve a influência suficiente e necessária para obtê-la191.  

   A aula inaugural dos cursos foi proferida em 1° de março de 

1828 tendo por tema “Direito Divino do Povo”. Além de Brotero, ocuparam a cadeira 

de Direito Natural nas primeiras décadas no Largo de São Francisco, o Padre 

Antônio Maria de Moura, entre 1829 e 1831, e o Conselheiro Padre Dr. Manoel 

Joaquim do Amaral Gurgel, entre 1834 e 1858. 

   Como desde o início Brotero foi encarregado do Direito Natural, 

disciplina que ocupava o lugar que tem hoje a Filosofia do Direito, entre 1832 e 

1834, ele era o professor da matéria conforme consta nos registros da Congregação 

publicados pela Revista da Faculdade. Nascido em 1798, o professor contava com 

trinta e poucos anos, era corajoso o suficiente para defender ideais constitucionais 

em Portugal, vindo de uma família de intelectuais idealistas que adotou o apelido 

Brotero192. Casou-se com uma estrangeira (norte-americana) que teve que se 

converter ao catolicismo, e ainda migrou para a provinciana vila de São Paulo.  

                                                                                                                                                         
coloniais – que, por excesso de linguagem, se equiparam à aristocracia, às origens da nobreza que no século 
XIX se consolidaria.” 
189 Homem militar e doutor em Coimbra de 71 anos de idade que não gostava do professor Brotero. Não 
gostava de Brotero mas não durou tanto: foi exonerado em 31 de outubro de 1833 para a chegada do baiano 
Conselheiro Carlos Carneiro de Campos, o Visconde de Caravellas, que ficou no cargo até 1835. Coincidência 
ou não, foi em período próximo ao da diretoria desse baiano que esteve lá cursando Teixeira de Freitas. Vide 
W. Ferreira, “A Congregação da Faculdade de Direito de São Paulo na centúria de 1827 a 1927”, Revista da 
Faculdade, XXIV, pp. 9-175, que contém as listas de professores e alunos, especialmente, pp. 15-6 (sobre 
Rendon) e pp. 17-8 (sobre Carneiro de Campos). 
190 M. Reale, “Avelar Brotero, ou a ideologia sob as Arcadas”, Revista da Faculdade de Direito de São Paulo, 
L, p. 131. 
191 Por carta datada de 12 de outubro de 1827 foi designado para a função docente de Direito Natural e teve 
exercício que durou até 1871. 
192 O conselheiro era sobrinho do botânico português Félix de Avelar. 
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   O projeto de criação dos cursos, datado de 5 de julho de 1826, 

em seu artigo 6° dispunha: “cada um dos lentes fará a escolha do compêndio da sua 

profissão, ou o arranjará, não existindo já feito, e exporá à aprovação dos lentes 

congregados (...)”193. Era o regime dos compêndios (leiamos “manuais”, se 

preferirmos um vocábulo contemporâneo) herdado dos Estatutos da Universidade 

(de Coimbra, datado de 1772). Foi por ordem do governo imperial que Brotero 

redigiu um Compêndio da matéria que lecionava. E, considerando que o setor (o 

ensino do direito) era tão politicamente “estratégico”, o compêndio deveria ser 

submetido ao controle legislativo. Segundo Reale194, os capítulos eram preparados 

durante a noite, serviam para a aula do dia seguinte e eram remetidos em fascículos 

ao Rio de Janeiro para edição. Foi o primeiro “livro didático” nacional, e tratou 

exatamente de direito natural. 

   Há alguns exemplares do manual referido na Biblioteca da 

Faculdade195, apesar de sua polêmica história. Conforme determinava o 

regulamento da época, o compêndio elaborado pelo ilustre professor para os 

estudantes foi encaminhado à Comissão de Instrução Pública da Câmara dos 

Deputados em 1830. O parecer aprovado ali concluiu que aquele trabalho não 

poderia ser admitido para emprego no curso jurídico, devendo-se ensinar o direito 

natural por outro compêndio que melhor desempenhasse a matéria196. Questiona-se, 

contudo, a eficácia da ordem da câmara. A impressão registrada pelos autores da 

História Geral da Civilização Brasileira indica: “(...) cujo compêndio foi vivamente 

condenado pela Câmara dos Deputados, mas cuja influência liberal se faz sentir 

sobre as gerações às quais lecionou até bem tarde no século”.197 Miguel Reale diz 

que a edição teve quatrocentos e noventa assinantes, número considerável para a 

época198 e que indica que, ainda que ele não tivesse sido mais utilizado na 

Faculdade, deve ter tido centenas de leitores. Oficialmente, Brotero substituiu, 

                                                 
193 Revista da Faculdade de Direito de São Paulo, XXIV, p. 193. A revista traz a Lista de professores, e o 
relatório “A Congregação da Faculdade de Direito de São Paulo na centúria de 1827 a 1927”; um adendo a esse 
relatório pode ser encontrado no volume XXV da mesma revista que também o Regime interno de 1929.  
194M. Reale, “Avelar Brotero, ou a ideologia sob as Arcadas”, Revista da Faculdade de Direito de São Paulo, 
L, pp. 132-3. 
195 Referência ao livro: J. M. A. Brotero, Princípios de Direito Natural.  
196 Vide Revista da Faculdade de Direito de São Paulo, XXIV, p. 42. 
197S. Buarque de Holanda, org., História Geral da Civilização Brasileira, T. II, Vol. 3, p. 363.  
198 M. Reale, “Avelar Brotero, ou a ideologia sob as Arcadas”, Revista da Faculdade de Direito de São Paulo, 
L, p. 135. 
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alguns anos depois, o seu compêndio pelo Élements de législation naturelle de 

Perreau199. Todavia, os historiadores pesquisados afirmam que Brotero era querido 

pelos alunos, dando a entender que ele podia indicar a leitura que quisesse. 

   Sem entrar no exame dos méritos do livro, parece evidente que 

aquele “estrangeiro”, um português casado com uma republicana norte-americana 

de origem protestante, citando o Barão de Holbach e Malebranche, numa época em 

que os livros tinham autoria ocultada, somente poderia mesmo ter enfrentado uma 

série de preconceitos, exatamente na época em que ocorreria a abdicação do 

imperador, em que a classe política brasileira se formava cheia de ímpetos 

nacionalistas e sob certos medos de tendências golpistas ou traiçoeiras. 

   Todavia, Brotero sobreviveu a tudo isso (e o seu compêndio 

também). Os seus opositores passaram, mas ele ficou décadas no cargo, deixando 

herdeiros influentes na Faculdade e na então pequena cidade de São Paulo, além 

de gerações de descendentes juristas e cidadãos importantes200. A julgar, portanto, 

pela sobrevivência do título na Biblioteca, e pela sua manutenção na cadeira de 

docente (apesar de constar por curtos períodos os outros dois nomes acima 

apontados, foi o dele que permaneceu por décadas), podemos concluir que os 

alunos de fato permaneceram em contato com as suas idéias. 

   O livro é uma boa amostra do que se lecionava na época. Se 

então a doutrina de Brotero encontrou resistência, posteriormente essa força deve 

ter esmorecido. É verdade que o direito brasileiro era tradicionalista e conservador, 

mas deve ter ocorrido uma “assimilação” da figura de Brotero na instituição (ou então 

ele não era tão ousado como seus críticos diziam...). E depois chegariam ao Curso 

outros professores e inspiradores do pensamento da Faculdade que também 

utilizariam autores preferidos por Brotero, como os referidos acima. 

   Consta que os métodos de ensino do Conselheiro eram 

“modernos” demais. Estimulava os debates entre os alunos como exercício para 

                                                 
199 Consta na edição francesa de 1834; contém uma expressa referência de que se tratava de livro adotado nos 
cursos jurídicos de São Paulo, o que indica que somente após tal data muitos exemplares devem ter sido 
importados pelo Brasil sob encomenda.   
200 Sobre esse ponto ver: D. A. Viotti, O Conselheiro Brotero; e F. de B. Brotero, Descendentes do Conselheiro 
José Maria Avelar. 
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conhecimento das diferentes correntes ideológicas201. As lições de Brotero tomam 

como ponto de partida as leis da natureza, seguindo a orientação teísta. Os 

primeiros parágrafos do compêndio conceituam Natureza e Deus, citando Helvécio. 

Natureza é “o grande todo que resulta da reunião de differentes matérias, das suas 

differentes combinações e differentes movimentos”.202

   Se Teixeira de Freitas não assimilou doutrinas inovadoras 

quando teve contato na Faculdade, pelo menos, talvez, tenha aprendido métodos ou 

se apegado à formula de disputar pelo hábito da academia, já que foram inúmeras 

as polêmicas públicas nas quais ele se envolveu, conforme será exposto em 

seguida. 

   Sobre Deus, diz o manual do conselheiro: “Os philosophos 

chamão natureza á Providencia, aquelle poder espiritual, que sabiamente governa e 

rege o universo, bem como define Aristóteles – “principium et causa motus, et e jus 

in qui est primum per se, et non per accidens”203. Impossível deixar de associar tais 

idéias com as de Leibniz que ficaram expostas nos Elementos de Direito Natural, 

assim como quando o conselheiro classifica as ações humanas em possíveis e 

impossíveis204. Se bem que, neste ponto, o professor brasileiro limita-se a citar os 

autores que ele chama de “escritores jusnaturalistas” anteriores, sem haver qualquer 

referência direta a Leibniz. No máximo anota os nomes de Pufendorf (para 

conceituar “sociedade natural”) e Grócio uma ou outra vez. Para definir poder e 

caráter, cita Locke. Na maior parte, o texto é citação de autores franceses, 

principalmente Mably205, filósofo que defendia idéias de um tipo de “comunismo” dos 

bens dos indivíduos. Esse nome é tão citado, a ponto de parecer que esse é o 

verdadeiro autor do conteúdo do livro. Mas, além de Mably, há muito de 

                                                 
201 Na sociedade local se estranhava o estímulo aos debates mas eles eram comuns nos cursos portugueses e não 
eram novidade. Na Idade Média havia as disputas e entre os gregos eram comuns debates e diálogos. 
202 J. M. A. Brotero, Princípios de Direito Natural, capítulo1°, parágrafo 1°. 
203 Ibid., capítulo 1°, parágrafo 2°. 
204 Ibid., p. 36. 
205 Ibid., p. 22 et seq. Gabriel Bonnot de Mably, nascido em Grenoble, em 1709, morto em Paris, em 1785. 
Filósofo e historiador francês. Freqüentou o seminário de Saint Sulpice, mas não se ordenou. Parente do Cardel 
de Tencin, que era ministro dos negócios estrangeiros, conseguiu ser encarregado de negociar um tratado de 
aliança com a Áustria. Era adepto de Rousseau contra o otimismo dos filósofos e contra a doutrina dos 
economistas. Considerava artes, ciências e letras como elementos de corrupção e decadência social. Mably 
criticava o direito de propriedade, razão pela qual muitos estudiosos o consideram uma espécie de precursor da 
Revolução Francesa e do moderno socialismo. Escreveu De la Législation ou Príncipe de Lois, Observações 
sobre os Romanos, Paralelo entre os Romanos e os Franceses, Direito Público na Europa perante os tratados, 
Observações sobre a História da França. Vide F. Wieacker, op. cit., pp. 315, 354. 
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Malebranche206, pensador que buscava a verdade pelo “sensualismo”, e há vários 

trechos de textos transcritos no livro. Ou de Holbach, considerado ateísta. Assim fica 

compreensível a repugnância ao compêndio, o escândalo daqueles que tiveram que 

aceitar o Conselheiro naquela época. Alguns desses autores eram até mesmo anti-

escravagistas. Ainda para contrariedade dos críticos mais refinados do primeiro 

professor das Arcadas, não havia, no manual, citações de Kant (que já era 

conhecido em São Paulo segundo Reale), nem mesmo de Wolff, Leibniz, Hume ou 

Bentham, estes sim os preferidos para os “intelectuais” locais. 

   Após deixar claro desde o primeiro parágrafo do compêndio que 

“Deos existe eternamente” e que Ele é a base de tudo, o compêndio foi introduzindo 

a matéria de direito propriamente: o parágrafo seguinte define direito, depois são 

definidas “obrigação” e “lei”. Ou seja, ele tentava conciliar a ética cristã com o 

materialismo dos seus autores preferidos. 

   Para o professor Brotero, “lei em sentido geral significa regra de 

acção, animada ou não animada, intelligente ou não intelligente”207 e segue a 

conceituação oferecendo um exemplo! 

   O que Brotero ensinava na época contrariava uma divisão - que 

seria preferível na Faculdade - de Direito Natural em Absoluto, Hipotético não social 

(lei) e Hipotético social208. Para o conselheiro, uma tal divisão era baseada na idéia 

de que havia um homem selvagem e um social, e ele não aceitava essa teoria sobre 

a natureza do homem. Os autores que faziam tal classificação entendiam que o 

nome da disciplina “direito natural” derivava da promulgação do direito pela razão 

“natural” do homem209, mas a promulgação do direito vinha de seu “Autor” (assim, 

com letra maiúscula), era lei ditada pelo que ele, Brotero, chamou de “Natureza 

Naturante”, a “Natureza do Universo”, ou ainda, a “Alma do Universo”, que somente 

podia ser Deus210. 

   Estes pontos são efetivamente tratados pelo Conselheiro, assim 

como ele transcreve conceitos de “alma”, de “sistema da natureza” que vagamente 

                                                 
206 Malebranche, justamente um dos autores opostos por Leibniz, foi estudado e citado na Faculdade, a ponto 
de haver na Biblioteca um exemplar de 1842 de Oevres de Malebranche. 
207 J. M. A. Brotero, op. cit., capítulo 1°, parágrafo 6°. 
208 Ibid., p. 61. Essa matéria seria tratada por Teixeira de Freitas. Vide A. T. Freitas, Regras de Direito, p. 252. 
209 Podemos indicar que tais autores seriam seguidores das idéias de H. Grotius. 
210 Vide, J. M. A. Brotero, op. cit., capítulo 1°, §§ 1° e 2°.  
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nos trazem à lembrança algumas idéias do texto “Sistema Novo da natureza e da 

comunicação das substâncias” de Leibniz211, mas tudo indica que bebeu mesmo na 

fonte de Mably, considerando a extensão das transcrições. 

   O método de ensino deveria ser uma versão nacional um pouco 

parecida com o método “sintético-demonstrativo-compendiário”, modelo 

conimbricense conforme definido, por exemplo, por Gomes da Silva212. O professor 

deveria expor a matéria organizada por compêndios “breves, claros e bem 

ordenados com o suco e a substância das doutrinas”. Mesmo porquê, os primeiros 

professores haviam sido formados assim. 

   Se, por um lado, havia no Curso de Direito essas lições de 

cunho filosófico, já que o Direito Natural cumpria as funções atuais da Filosofia do 

Direito, por outro lado, no que tange ao estudo de leis, a lição era mesmo dos mais 

antigos Institutos. Ou seja, ensinava-se basicamente o direito material que era da 

tradição de Direito Romano. Isto significa que era ensinada a legislação da tradição 

romana mais a “bagagem” de doutrina dos antigos jurisconsultos, que 

permaneceram citados em praticamente todo tipo de livro e trabalho jurídico durante 

o século XIX. E o Direito Civil, na época, envolvia o manuseio dos volumes das 

Ordenações, compilação rica nessas fontes legais e doutrinárias antigas. 

   Em Portugal, até meados do século XIX, o direito privado era 

resultante de três “vetores”: primeiro havia um fundo tradicional ou escolástico que 

era formado principalmente pelas Ordenações, pela legislação extravagante anterior 

a meados do século XVIII e pela “massa imponente dos tratados dos velhos 

praxistas”. Depois, como um segundo “vetor”, havia uma legislação extravagante de 

influência jusnaturalista da segunda metade do século XVIII. E por terceiro, havia 

uma legislação liberal e preceitos importados dos códigos estrangeiros 

subsidiariamente213. E o direito brasileiro posterior à independência era em parte 

assemelhado a isto (exceto pelo que diz respeito à legislação liberal, que surgiu em 

Portugal depois de 1820). E, apesar da “Boa Razão”, conceito imposto ao direito 

pela reforma pombalina, o ambiente jurídico ainda estava embebido no uso do 

argumento da autoridade, nas citações dos glosadores. Parece que Pombal teria 

                                                 
211 Referência a G. W. Leibniz, Sistema novo da natureza e da comunicação das substâncias e outros textos. 
212 N. J. E. Gomes da Silva, op. cit., p. 401, decorrente dos Estatutos de 1772. 
213 Ibid., p. 435. 
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tentado impor em Portugal o que já era determinado na Europa central há mais de 

um século, mas nunca se abriu mão da legislação tradicional. Ao trabalhar com o 

direito na época, era inevitável que o jurista tivesse o sentimento de que a 

multiplicidade de autoridades era tal que não permitia mais o uso do “argumento da 

autoridade”. Mas quem conseguiria se livrar das autoridades num país em que a 

“Mesa Censória” não permitia a tradução das Viagens de Gulliver214? 

   O Barão de Holbach era um dos autores muito mencionados na 

época, e teve textos transcritos no compêndio de Brotero. Consta que em busca de 

uma definição da “razão” escreveu: 

 
“Serão conhecidos os seus deveres (do homem) se forem conformes 
à sua natureza, então os princípios da moral serão evidentes e 
formarão um systema capaz de ser tão rigorosamente demonstrado 
como a Arithmetica, ou a Geometria”.215

 
   Procuramos demonstrar acima o ambiente em que se formou e 

começou a trabalhar como jurista Teixeira de Freitas. Era o ambiente dos primeiros 

tempos da ciência do direito brasileira. 

 

 

5. Sobre a vida e a obra de Teixeira de Freitas 
 

 

   Augusto Teixeira de Freitas nasceu em 19 de agosto de 1816216, 

na cidade de Cachoeira, Estado da Bahia. Morreu em 1883. Era filho dos Barões de 

Itaparica. Matriculou-se no Largo de São Francisco em 1832 e cursou por ali apenas 

dois anos do curso. Não prosseguiu o curso em São Paulo. Chegou até mesmo a 

peticionar ao governo denunciando que era perseguido por alguns professores. 

Transferiu-se para Pernambuco, graduando-se lá como bacharel. Spencer 

Vampré217 relata que ele era reservado, frio e teria deixado mostras de que esteve 

                                                 
214 Ibid., p. 373. 
215 Barão de Holbach, Systema Social ou Princípios Naturaes de Moral e Política, com um Exame da Influência 
do Governo sobre os Costumes..., (Lisboa, 1840), T. I., cap. IV, 62,  apud Ibid., p. 379 (a tradução para a língua 
portuguesa é de S. P. M.). 
216 Alguns autores apontam a data de 19 de janeiro de 1817. 
217 S. Vampré, Memórias para a História da Academia de São Paulo, Vol. I, pp. 138-44. 
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momentaneamente louco em alguns períodos finais de sua vida, talvez pelo excesso 

de trabalho. 

   Pertencia, portanto, à típica “aristocracia” que se impôs como 

brasileira logo após a Independência em relação a Portugal. O jovem jurisconsulto 

casou com uma prima e se estabeleceu na Bahia como advogado. Chegou a 

participar da Sabinada e foi nomeado Juiz de Direito em Salvador, no ano de 1837, 

pelo chefe rebelde João Carneiro da Silva Rego. Por causa disso acabou 

processado como réu ausente. Teve a sorte de ser “despronunciado”218 e a história 

revela que ele conseguiu reabilitação perante o governo. 

   Em 1843, mudou-se para o Rio de Janeiro. Foi um dos 

fundadores do Instituto dos Advogados Brasileiros e advogado do Conselho de 

Estado do Brasil até 1880. Pelo contrato de 15 de fevereiro de 1855, firmado com o 

ministro José Tomás Nabuco de Araújo, teve a incumbência de redigir a 

Consolidação das Leis Civis, trabalho que se estendeu entre 1855 e 1858. Esse 

texto não era uma lei, mas acabou tendo importância de fato para orientação dos 

operadores do direito. 

   Seus defensores alegam que ele trabalhou pela “humanização 

da justiça”. O que a história indica, contudo, é que esteve mesmo mais apegado à 

tradição de direito positivo do que às idéias de outras correntes. 

   Mesmo após décadas de experiência desse autor, o cotidiano do 

operador do direito continuava dependente da antiga estrutura219. E a ascensão do 

jurisconsulto coincidiu com a da categoria de bacharéis, nos termos propostos por 

Gilberto Freyre. 

                                                 
218 Termo utilizado por Vampré e que hoje equivale a impronunciado, específico no procedimento de Tribunal 
do Júri, hoje somente aplicado nas hipóteses de crime contra a vida. 
219 N. J. E. Gomes da Silva, op. cit., pp. 396-7, lembra que até mesmo em Portugal os autores de direito antigos 
e os medievais permaneciam mais fortes do que nunca. Bártolo foi mantido nas Ordenações Afonsinas porque 
era comumente mais conforme a razão. Depois ele deveria ser expurgado porque passou a ser considerado fora 
das “boas razões”. Gomes da Silva cita o que escreveu o jurista Borges Carneiro, autor de Direito Civil de 
Portugal (Tomo I, Lisboa, 1844, p. 63): “(...) a communis opinio mantinha a sua vigência como critério para 
fixar a vagueza da noção de boa razão”. “A citada L. 18 Ag. Em quanto reprova as Glosas de Acúrsio e de 
Bártolo, derrogada a O. III, tit. 64., § 1., não derrogou este mesmo § 1. na parte em que elle nos casos omissos 
manda guardar a comum opinião dos Doutores com preferência às ditas Glosas”. Segundo o historiador, a 
opinião de Borges Carneiro era minoritária e não vingou. Mas ele não apenas era autor do livro citado como 
também era professor na Faculdade de Direito. Além disto, Bártolo e Acúrsio não podiam “entrar nos 
tribunais” em nome pessoal e com autoridade própria, mas eles entraram incluídos, citados, nos assentos da 
Casa da Suplicação e nos assentos das Relações subalternas, assentos esses que formavam o que hoje 
chamamos de “jurisprudência”. 
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   O detalhe é que quando Teixeira estava maduro, nos cargos 

mais altos do Império, teria que enfrentar a segunda geração de bacharéis, aqueles 

que preferiam as leis copiadas dos franceses e ingleses, em oposição às 

portuguesas220. E o nosso jurisconsulto estava amarrado ao direito romano. 

   Um bom indício das amarras de Teixeira ao direito romano e aos 

métodos antigos, escolásticos, encontra-se no livro Regras de Direito, editado em 

1882 pelo próprio autor e que deve ter sido o manual de muitos operadores do 

direito. Essa obra continha uma parte de axiomas de Direito Romano e de Direito 

Canônico, considerados axiomas aqueles brocardos decorados ou consultados por 

ordem alfabética. Numa outra parte do mesmo volume, foi editada a tradução 

comentada de Princípios do Direito Divino Natural, Publico Universal, e das Gentes, 

de Felippe Joseph Nogueira Coelho, publicado em Lisboa em 1773. Essa obra era 

até mesmo anterior à reforma pombalina e trazia ensinamentos partindo do seguinte 

princípio: 

 
 “A equidade natural, os princípios de bôa razão, em que se 
estabelecem algumas d´ellas (leis), não as fornecem d´aquêlle 
necessário preceito, d´aquella autoridade extrinseca, que, para 
serem obedecidas, só lhes pode, e costuma dár, o Legislador de 
cada Estado, se d´êllas quer fazer parte da sua Legislação: 
Hespanha e Vêneza, Nações polidas, que das mêsmas Lêis não 
fazem parte do seu Direito Civil, nos-dão clara idea, de que há 
Govêrno feliz, justo, e acertado, sem a sua imaginada 
depondencia”221. 

 
 
   Teixeira chega a anotar que “descrepa” do citado autor porque a 

doutrina não conceituava ao certo o que era “boa razão”222, mas apenas remetia 

sempre a solução do problema a “ela”. Com efeito, o ponto era tormentoso. Sempre 

que alguém procurava definir o conceito, havia confusão. Em outro trecho de Regras 

de Direito223, contudo, o jurisconsulto cita Pufendorf para dizer que o Direito Natural 

era uma força irresistível emanada da Natureza para os homens. 

                                                 
220 G. Freyre, op. cit., p. 963. 
221 A. T. Freitas, Regras de Direito, p. 246. 
222 Ibid., p. 246. 
223 Ibid., p. 251. 
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   Ao final do volume, vem o seu abecedário de brocardos, dos 

quais extraímos alguns exemplos, começando por A: “Á cada um se-deve dar o que 

é seu; - Ordenações, Liv. 2°, Tít. 32 princ., e Liv. 5°, Tit. 62, §§ 3° e 4°.” Na letra “B”, 

encontramos “Bemaventurança eterna é o Maximo fim do homem: - Alv. De 6 de 

junho de 1755, princ...” E sobre razão encontramos  

 
“Razão maior vence a menor – Alv. De 30 de julho de 1609. É o 
caso da Regra vulgarmente conhecida entre nós: - a Razão da 
Razão, que a Razão vence, faz que a mesma Razão Razão não 
seja. – Por exemplo, a razão de uma lei revogada é vencida pela de 
uma Lei nova, e substitúe-se pela razão d´essa Lei nova.” 224  
 

   Se compararmos esse livro - que reúne axiomas não positivados 

- com a obra de Leibniz da segunda metade do século XVII, deveremos concluir que 

o jurista brasileiro não obedeceu às lições da época. A orientação era no sentido de 

se obter, a partir do Direito Natural e da Boa Razão, um repertório de regras dotado 

de um espírito lógico e simplificador. A relação de brocardos antigos parece mesmo 

um retrocesso se comparado com a doutrina e os movimentos de codificação que 

ocorriam na Europa. 

   Entusiasta do nosso investigado é Sá Vianna225 que aponta que 

ele jamais empregou a expressão “escravos” na Consolidação e no Esboço. Teixeira 

de Freitas lamentava e condenava a instituição, segundo o referido biógrafo. 

Efetivamente o jurisconsulto deixou escrito que não utilizaria o vocábulo naquele 

texto226. Sá Vianna ainda afirma que o baiano pregava que a liberdade era 

inauferível, por ser um direito natural227. Para admitir-se a escravidão, contudo, 

bastava admitir-se a suspensão ou supressão do exercício do direito de liberdade228. 

Quer dizer, se o jurisconsulto nutria algum ideal libertário, liberal ou “romântico”, 

esse ideal não rendeu qualquer efeito ou mostra em sua obra. Na prática, ele não 

sustentou o discurso liberal. 

   Teixeira de Freitas envolveu-se em muitas disputas, como 

procuraremos demonstrar em seguida, mas a questão envolvendo a escravidão foi 
                                                 
224 Ibid., p. 438. 
225 M. A. S. Sá Vianna, Augusto Teixeira de Freitas – Traços Biográficos. 
226 A . T. Freiras, Consolidação das Leis Civis, edição de 1857, p. xi. 
227 M. A. S. Sá Vianna, op. cit., p. 65. 
228 Havia uma lógica terrível aí: a supressão ou suspensão ocorria sem atingir o direito de liberdade 
propriamente. E por ser um direito inauferível, quem estava sem ele não poderia “auferi-lo”. 
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uma das mais representativas da ideologia de sua obra e foi objeto de várias 

controvérsias públicas. A problemática sobre liberdade e escravidão, era um tema 

que, na Europa, principalmente na Inglaterra (país ao qual estávamos ligados 

economicamente) e para aqueles pensadores a quem Teixeira chamava de 

“escritores do Direito Natural europeus”, já era superado229. E nessa questão, 

Teixeira preferiu defender o direito tradicional a respondê-la com princípios do ideal 

libertário que – dizia - alimentava230. Para expor o contexto em que ocorreu a 

polêmica, faz-se necessário relatar que desde que chegou à Capital brasileira, 

Teixeira foi fundador e dirigente do Instituto dos Advogados. 

   Naquele tempo as deliberações do Instituto eram referência para 

o meio jurídico, situação que poder ser considerada como mais uma reminiscência 

da antiga cultura que prezava o valor da autoridade no direito. Foi então proposto o 

seguinte problema: “Se eram livres ou escravos os filhos de uma escrava, que em 

testamento havia sido libertada, mas com a cláusula de servir a um herdeiro ou 

legatário, enquanto este vivesse”.231 A polêmica causou dissabores e evidentemente 

gerou efeitos políticos que foram sentidos até o final da vida de Teixeira de 

Freitas232. 

   O principal rival na polêmica foi o Dr. Caetano Alberto Soares, 

insigne jurista, mais novo que Teixeira. Em 1847, Soares escreveu e publicou na 

Capital um panfleto libertário intitulado Memória para Melhorar a Sorte dos Nossos 

                                                 
229 G. W. Leibniz, Escritos en torno a la libertad, el azar y el destino, p. 184, escreveu que ao conceito de 
liberdade era moderno: “Esta noção de liberdade foi desconhecida para os antigos; em Aristóteles não se 
encontra nenhum vestígio da mesma, o sistema agostiniano a exclui por completo e ela também é inteiramente 
alheia ao maestro das sentenças (Pedro Lombardo), a Tomás (de Aquino), a Scoto e à maior parte dos antigos 
escolásticos; difundida em primeiro lugar pelos escolásticos posteriores, está mais apta a iludir as dificuldades 
do que a suprimi-las”. Além disto, de fato, de direito e por razões econômicas não havia escravidão em países 
como os Estados germânicos e como a Inglaterra (onde Adam Smith era autor de doutrina expressamente 
contrária a ela). 
230 Vide A. T. Freitas, “Libertação do Ventre – A Lei n. 2040 de 28.09.1871 e o Regulamento n. 5135 de 
13.11.72, artigo 1°, violarão o direito de propriedade”, in O Direito, vol. 9, pp. 609-17. 
231 A questão foi posta como um desafio a Teixeira, mas é muito assemelhada a uma clássica controvérsia, cuja 
resposta está contida nas Instituições de Justiniano, Livro I, Título IV, p. 15 (“Dos Ingênuos”): “Se alguém 
nasce de mãe livre e de pai escravo é ingênuo, do mesmo modo que o nascido de mãe livre e pai incerto, pois é 
vulgo concepto. Se uma mulher tiver concebido e der á luz depois de tornada escrava, aquele que dela nascer, 
nasce livre, porque não deve calamidade materna prejudicar aquele que está no ventre. Diante disso, tem-se 
perguntado se uma escrava grávida for manumitida, e depois de tornar a cair em escravidão, vier a dar a luz, 
parirá um filho livre ou um escravo?” Pois já na época justiniana a resposta era: “Marciano declara que o filho 
nasce livre. É suficiente para aquele que está no ventre ter a mãe livre no tempo intermédio entre a concepção e 
o parto, o que é verdade”.  
232 Sobre a polêmica vide M. A. S. Sá Vianna, Augusto Teixeira de Freitas – Traços Biográficos, p. 65 et seq. 
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Escravos. Ou seja, era alguém que estava engajado no movimento que se opunha à 

escravidão. 

   Travava-se uma batalha entre o bacharel filho de fazendeiro e os 

bacharéis que beberam nas fontes inglesas e francesas das quais falou Gilberto 

Freyre. Os primeiros bacharéis ou letrados quase-bacharéis eram os da 

Inconfidência Mineira e das duas revoltas pernambucanas. Teixeira mesmo 

envolveu-se na Sabinada, mas acabou formando-se com um perfil conservador. 

Como fato indicativo disto, lembramos que ele foi membro do Conselho do Estado 

do Império até D. Pedro II extinguir o cargo. 

   Conforme já foi visto anteriormente, o prestigiado jurista baiano 

teria manifestado publicamente que a escravidão deveria ser repelida pelo direito 

pátrio233. Quer dizer, mas também afirmou que a exclusão de uma norma teria que 

ser operada pela reforma do Direito e não pela interpretação das leis ditadas pelo 

direito (e assim o que dava a última palavra a uma controvérsia dessas era mesmo o 

direito positivo e não o jusnaturalismo). As discussões ganharam notoriedade, foram 

até mesmo publicadas nos jornais da Capital. Já pouco antes da sessão do Instituto 

para decisão sobre a questão, sentindo a derrota, Teixeira havia renunciado à 

presidência da entidade. Os trabalhos foram presididos pelo anterior presidente, 

Caetano Soares. E Teixeira efetivamente perdeu a votação. 

   Teixeira de Freitas apegava-se a um preceito de Ulpiano, 

jurisconsulto do século III, e adotou uma solução que poderíamos chamar de “mais 

realista que o rei”, ou melhor, mais conservadora e fiel ao direito do que era o próprio 

direito positivo vigente. Ulpiano era autor antigo, mas citado até mesmo pelos 

jusnaturalistas. O próprio Leibniz, nos Elementos, o cita expressamente por duas 

vezes234. Todavia, a diferença entre Leibniz e o brasileiro reside no fato de que o 

filósofo germânico utiliza as citações como exemplos clássicos para formular 

problemas e Teixeira de Freitas emprega Ulpiano como solução de autoridade para 

defender o seu parecer, para formular soluções. 

                                                 
233 Escreveria mais tarde que não podia opinar com paixão: “(...) em questões de jurisprudência, não podia 
compreender que se desenvolvessem paixões (...) e por muitas vezes retumbavam em meus ouvidos as palavras 
Coração! Liberdade”, conforme apontado por S. A. B. Meira, op. cit., p. 141; ou seja, ainda que pelo “coração” 
ele tivesse uma preferência, seu parecer seria técnico, contrariando sua “preferência”. 
234 G. W. Leibniz, Los Elementos del Derecho Natural, p. 42 e p. 49 
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   Insistindo na posição, o jurisconsulto voltou a defender teses 

favoráveis aos escravagistas quando foi editada a Lei do Ventre Livre. Ele escreveu 

“sejamos escravos das leis para que possamos ser livres”235 para justificar sua 

posição. E negava que ao Poder Legislativo ordinário “fosse licito libertar o ventre 

pleno de molhér escrava do Brazil sem indemnisação do senhor della, sem attender 

á propriedade accrescida do filho gerado”236. Usando o vocabulário que começava a 

se tornar popular no meio jurídico-filosófico do país, o jurisconsulto dizia que o 

“Direito Positivo” devia ser respeitado “durante a sua vigência transitória”. 

   O raciocínio jurídico dessa tese seguia o caminho da acessão de 

um bem. As pessoas no ventre são nascidas desde a concepção, e assim são 

acessórios do principal, são “accessão natural” de frutos do ventre. A acessão é uma 

forma de aquisição da propriedade. “O futuro não é propriedade de ninguém, é só 

propriedade da lei”.237

   Mas se pensarmos em termos de direito natural, como “futuro”, 

“natural” e “lei” no sentido genérico, o jurista baiano estava, no entanto, afirmando 

que o Direito Natural não esclarece, em momentos de dúvida, de transição da lei. 

Para Teixeira de Freitas, somente a lei positiva pode esclarecer e prevalecer. E ele 

defendia tal tese indicando como fundamentos legais (direito positivo) o artigo 1° de 

sua Consolidação e dois pontos das Ordenações, L. 3°, Título 18, § 7°, e L. 4°, Título 

82, § 5°238. 

   Até o final de sua vida, o jurisconsulto baiano defenderia a tese 

contra a liberdade dos escravos. Em Additamentos à Consolidação das Leis Civis, 

que publicou em 1879, ele insistiu na posição em casos semelhantes, escrevendo239 

uma nota contra liberdade em caso de convalescença do manumissor240 “causa 

mortis”, sustentando a tese no Livro 15 do Digesto, contrariando decisão dos 

tribunais da época. 

                                                 
235 A. T. Freitas, “Libertação do Ventre – A Lei n. 2040 de 28.09.1871 Art. 1°, e o Regulamento n. 5135 de 
13.11.1872 Art. 1°, violarão o direito de propriedade”, O Direito, 9, p. 609 et seq., mais precisamente, p. 617. 
236 Ibid., p. 613. 
237 Ibid., p. 613. 
238 Vide o texto referido nas notas anteriores. Devemos observar que tais dispositivos não eram leis editadas 
pelo Poder Legislativo, mas sim antigos atos editados pelos reis de Portugal. Ou seja, o jurisconsulto queria 
reclamar contra a legislação em vigor com base no direito antigo, e ainda dizia que estava defendendo o 
“direito positivo”. 
239 A. T. Freitas, Additamentos á Consolidação das Leis Civis, p. 382. 
240 Preservo a expressão utilizada na época para indicar o autor de uma alforria. 
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   Teixeira de Freitas sentiu-se desmoralizado, e renunciou ao 

prestigiado cargo de presidente do Instituto dos Advogados em outubro de 1857. 

Urbano Sabino, mais ligado ao vencedor da disputa, acabou sendo eleito para a 

prestigiada função. Apesar do revés, Teixeira continuou exercendo as suas funções 

de advogado no Conselho de Estado (e ele as manteria até a casuística extinção do 

cargo). A Consolidação foi aprovada por Aviso do Imperador de 24 de dezembro de 

1858, ato que validava o seu emprego na prática forense.241

   A Consolidação rendeu fama ao seu autor. Com o sucesso 

alcançado, o jurisconsulto baiano foi contratado pelo governo para redigir um esboço 

de projeto de Código Civil. A partir de 1° de janeiro de 1859 (e até o último dia de 

1861), Teixeira receberia o pagamento  mensal de 1:200$000, mais um prêmio de 

100:000$000 (estipulado pelo Decreto 3188 de 18 de novembro de 1863).242

   Para se ter uma idéia do que era esse contrato e de qual era a 

característica do trabalho que o envolvia, a cláusula primeira dispunha que a 

empreitada “coligiria e classificaria toda a legislação pátria, inclusive a de Portugal, 

anterior à Independência do Império, compreendendo, na coleção e classificação, as 

leis ab-rogadas ou obsoletas, com exceção das portuguesas que foram peculiares 

àquele Reino, e que não contivessem alguma disposição geral, que estabelecesse 

regra de direito”. E fora criada uma comissão pelo artigo 2°, do Decreto 2318 de 22 

de dezembro de 1858, para examinar o projeto243. 

   Evidentemente o trabalho era gigantesco. Em poucas décadas 

de existência, a nossa ciência jurídica não estava tão bem assentada o suficiente 

para produzir uma obra com tal qualidade. Como se não bastasse a ausência de 

uma “bússola filosófica”, uma filiação ideológica segura, um estilo filosófico, e a falta 

de estabelecimento de uma “escola” de pensamento jurídico, não havia um rumo 

político-legislativo que orientassem a redação de um código no sentido moderno, na 

acepção que hoje conhecemos. 

                                                 
241 Vide A. T. Freitas, Consolidação, edição de 1857; J. R. de L. Lopes, op. cit., pp. 302-3; e M. A . S. Sá 
Vianna, op. cit. 
242 Ibid., p. 127. 
243 Ibid., p. 151. 
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   Em agosto de 1860, tendo escrito parte de seu trabalho, o jurista 

providenciou o início da impressão na “Typographia Universal de Laemmert”, 

diligência que acabou tornando público o texto, ainda que não vigente como lei244. 

   Mas, mesmo em 1864, Teixeira não conseguiu terminar o 

trabalho. De qualquer modo, esses dois trabalhos (o Esboço e a Consolidação) 

seriam básicos na conformação do direito civil brasileiro e na realidade prática 

cotidiana. Além disso, consta que foram de grande utilidade na Argentina; 

efetivamente aproveitados no projeto do código dos vizinhos do sul. 

   A Comissão governamental de Exame do Esboço iniciou os seus 

trabalhos em 20 de abril de 1865 na presença do próprio Imperador245. E o princípio 

dos debates se deu com o estudo do Título Preliminar, ao cargo de ninguém menos 

que o Dr. Caetano Alberto Soares, o vencedor da notória disputa com Teixeira246. 

   Foi um período tormentoso para o jurista do Império. As 

polêmicas discussões da Comissão tornaram-se públicas. Elas revelam que a força 

das críticas mais uma vez venceu o trabalho de Teixeira. Ele próprio teve a 

oportunidade de registrar a sua versão da história ao publicar a Consulta da Secção 

de Justiça do Conselho de Estado sobre a Proposta de um novo Plano para o 

Código Civil. Trata-se de uma coleção de documentos que contem uma explicação 

da renúncia de Teixeira ao contrato de elaboração do Esboço, coleção que foi 

publicada postumamente. É composta pelos ofícios trocados entre o jurista e as 

autoridades governamentais. Os ofícios transmitem claramente a sensação de que 

as relações de parte a parte tornaram-se amargas. 

   No primeiro ofício enviado ao governo, Teixeira é ambíguo. Ele 

parece alimentar ainda uma possibilidade de retomar o trabalho, faz uma proposta 

conciliatória, mas por outro lado já afirma que existe “uma desharmonia profunda 

entre o meu pensamento atual e as vistas do Governo Imperial”.247 Setores do 

governo estavam satisfeitos com o Esboço, mas o próprio autor não estava. Teria 

sido excesso de pretensão, falta de modéstia, perfeccionismo consigo mesmo? 

Pelas palavras do jurista, o governo (ou os seus representantes) queria que o seu 

                                                 
244 Vide A. T. Freitas, Esboço de Código Civil. O volume I é de 1860; o Vol. II, de 1864, e o Vol. III, de 1865. 
245 M. A. S. Sá Vianna, op. cit., p. 151. 
246 Vide A. T. Freitas, “Consulta da Secção de Justiça do Conselho de Estado...”, O Direito, 84, pp. 33-48; e 
Idem, Relatórios e Pareceres dos Membros da Comissão.... 
247 Idem, “Consulta da Secção de Justiça do Conselho de Estado...”, O Direito, 84, pp. 40-8. 
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Código fosse um mero subsídio ao Código Comercial que seria mantido vigente 

após eventual edição do Civil. Ora, um código civil englobaria e melhoraria as regras 

do comercial. Essa imposição não agradava o jurista. Teixeira não apenas sentia-se 

rebaixado como afirmava não querer a “duplicação de leis”248 fenômeno que 

contrariava o princípio norteador do trabalho. 

   A questão da duplicidade das leis era algo apontado por Leibniz 

em Nova Methodus como um problema que devia ser evitado para racionalização do 

texto. Quer dizer, a lógica impunha que a duplicidade não ocorresse no sistema 

jurídico e num código. Mas se Teixeira de Freitas deu mostras de estar consciente 

do problema, não conseguiu resolvê-lo, como discutiremos adiante ao analisar o 

Esboço249. 

   Reclamou o jurista250 que os mestres do Direito recomendavam 

que “a legislação não defina” porque as definições são função da doutrina. Mas, qual 

doutrina? Perguntava-se: “Não existe doutrina, somente uma história de opiniões”, a 

ponto de não ser exata sequer a noção significada da palavra direito251. Como 

resolveria esse problema? Além disso, ele se queixava contra tudo, contra modelos 

estrangeiros e contra o próprio trabalho que começara seguindo os ditames do 

                                                 
248 Ibid., pp. 33-5. O princípio norteador era a redação de um texto que fosse único e abrangente. 
249 O texto que Leibniz escreveu apontava que o método antigo, justinianeu, falava duas vezes das mesmas 
coisas. Teixeira de Freitas vai observar isso mais tarde no Esboço, conforme observa P. Boucher, “Introdução” 
in G. W. Leibniz, Des Conditions, pp. 15-6: “É na segunda parte de Nova Methodus discendae docendaeque 
jurisprudentiae que Leibniz explica melhor porque o seu método de exposição do direito se distingue do 
método clássico. Com efeito, ele salienta no § 10 que a classificação justiniana dos direitos a partir da distinção 
fatual das pessoas, das coisas e das ações, é imperfeita (...)”. O tal § 10, na transcrição de Boucher, diz: “Mas 
contra os vícios do método Justiniano, nós explicaremos de nosso lado, a utilidade de um novo método. Em 
primeiro lugar, o trabalho é multiplicado por dois no método Justiniano, pelo fato de que o método das 
Institutas é diferente daquele do Digesto e do Codex. Primeiramente, o método das Institutas, que distingue as 
pessoas, as coisas e as ações, é supérfluo, pois as ações provêm tanto do direito das pessoas como do direito das 
coisas, e essas mesmas pessoas, a saber, escravos e filhos de famílias, são consideradas como coisas. Com 
efeito a ação de reivindicação (que objetiva uma coisa corporal) não é mais concedida no caso de um escravo 
do que no caso de um cavalo. E existe igualmente um direito de propriedade sobre os filhos de família, mas que 
é limitado em certo modo pelo Estado. E a fim de resumir, esse método é constituído não a partir de elementos 
do Direito mas a partir de elementos de Fato”. Ou seja, as Pessoas, as Coisas são os termos dos Fatos. O Poder, 
e a Obrigação etc., são os termos do Direito. Se o jurista escrever as regras referentes a pessoas, tratará de 
escravos. Ao escrever regras de direitos e obrigações, novamente, escreverá sobre escravos. E assim, 
sucessivamente, quanto a todos os institutos jurídicos, haveria repetição. A nova forma de classificação 
(Pessoas, Coisas e Fatos) deveria resolver esse problema. 
250 A. T. Freitas, “Consulta da Secção de Justiça do Conselho de Estado...”, O Direito, 84, p. 35, onde o ofício 
está transcrito. 
251 Aqui lembramos que Leibniz tinha uma preocupação em apresentar as definições elementares de Direito e o 
próprio Teixeira escreveu alguns livros, referidos nessa dissertação, com tal preocupação, como o Vocabulário 
Jurídico. 
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contrato governamental.  Os Códigos Civis tinham por padrão começar por uma 

Introdução ou por um Título Preliminar sobre as leis em geral. 

   Todavia, se Teixeira cumprisse essa determinação, estaria 

violando sua própria convicção, algo que ele escreveu que não admitia252. Ele 

também considerava descabido existir separadamente o código de comércio, cuja 

matéria deveria ser atualizada e englobada no civil. 

   No ofício, o jurisconsulto apresenta uma proposta conciliatória, 

mas ela envolveria a criação de dois códigos. Um Código Geral teria o “Livro I – Das 

Causas Jurídicas”, com três “secções”: “Das Pessoas”, “Dos bens” e “Dos factos”; e 

o “Livro II - Dos Efeitos Jurídicos”. Além deste, seria redigido o Código Civil 

propriamente dito, com o “Livro I – Dos Effeitos Civis”, “Livro II – Dos Direitos 

Pessoaes”; e o “Livro III – Dos Direitos Reais”. 

   Teixeira deixou registrado que a idéia não era nova, era 

inspirada nos dois últimos títulos do Digesto, na “legum legis” de Bacon, e no Código 

Civil da Lousiana que tinha um último título para a significação das palavras pois “a 

intelligencia dos vocábulos não caberia no corpo do Código”253. 

   No Código Geral, ficariam as leis que “ensinam” e, nos outros 

códigos, ficariam “as leis que mandam”. O Código Geral era destinado aos “homens 

da sciencia”, os outros códigos destinavam-se ao povo254. 

   Quando fala de causas jurídicas dos fatos, Teixeira nos faz 

lembrar de Leibniz. Como se vê no texto publicado sobre o trabalho da comissão255: 

“das causas jurídicas dimanam todos os direitos possíveis regulados pelas leis do 

Direito Privado e do Direito Público”. Em razão disto, seria escrito um segundo livro 

do Código Geral, sob a inscrição de “effeitos jurídicos”. 

                                                 
252 A. T. Freitas, “Consulta da Secção de Justiça do Conselho de Estado...”, O Direito, 84, pp. 35, 40. 
253 Ibid., pp. 35-6. No capítulo sobre Leibniz, vimos que ele já havia pensado sobre a importância dessa 
classificação. 
254 Esse tipo de pensamento lembra a opinião de Ramo (Ramus, ou ainda Pierre Ramée), autor do século XVI 
estudado por Paolo Rossi e que teria manifestado a ocorrência de um “erro” que corrompeu o sentido natural da 
lógica e da retórica na história. Aristóteles, Cícero e os escolásticos acreditavam que seria possível construir 
duas lógicas diferentes: uma válida para o campo da ciência e outra para o campo da “opinião” e do “discurso 
popular”; a esse respeito, vide P. Rossi, A chave universal, p. 204. 
255 A. T. Freitas, “Consulta da Secção de Justiça do Conselho de Estado...”, O Direito, 84, p. 38. 
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   O jurisconsulto raciocinava no sentido de que não há direitos 

que não sejam efeitos. E não há direito inatos. Seguindo tal raciocínio, o Direito 

Natural não garantiria nenhum direito ao homem. “A liberdade é o homem”.256

   Na parte dos efeitos jurídicos não entram somente os direitos. 

Entram (os efeitos) como direitos vivos, em exercício em todo o decurso de sua 

existência, como efeitos de direito em todas as manifestações concebíveis. O 

primeiro dos efeitos é a aquisição dos direitos, o último a extinção. E o que seria a 

extinção senão a simples negação de direitos. 

   Segundo essa proposta, o projetado Código Civil aproveitaria os 

livros segundo e terceiro do Esboço, material que já havia sido até mesmo 

publicado, e incluiria ainda um quarto livro a publicar. Esse quarto volume não 

poderia conter definições, mas teria o conteúdo do Código Comercial brasileiro, sem 

regras processuais ou de direito administrativo. Quer dizer, o trabalho representado 

pelos volumes já terminados, não seria perdido, mas haveria mais livros a redigir 

com necessidade de uma nova contratação. 

   Somente executando essa proposta o autor poderia acreditar 

que “prestava a sciencia um serviço assignalado”257, e assim Teixeira firmou um 

ofício datado de 20 de setembro de 1867, dirigido ao Conselheiro Martim Francisco 

Ribeiro de Andrada, então Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da Justiça. 

O jurisconsulto pediu que o governo apreciasse o ofício com vistas a uma 

repactuação do contrato de redação do esboço. 

   Um relator, o Diretor Geral da Secretaria André Augusto de P. 

Fleury, examinou a proposta e redigiu parecer datado de 5 de novembro de 1867258. 

Ele não pôde deixar de observar que havia um contrato a ser executado. Pelo 

contrato, se não houvesse o cumprimento com conclusão da redação, as 

gratificações deveriam ser restituídas. Teixeira de Freitas recebera as mensalidades 

num total de 43:200$000259. Ele não havia apresentado o projeto íntegro e o governo 

                                                 
256 Ibid., p. 39; neste ponto, Teixeira não resistiu e voltou a insistir na defesa da tese sobre a escravidão, que não 
era  o tema do texto, dissimulando ser contrário à escravidão. “A liberdade em política jamais teria o nome de 
direito si os povos não houvessem remido das instituições oppressivas e; e na vida civil não teria correlativo, si 
não fora o abuso da escravidão”. 
257 Ibid., p. 40. 
258 Ibid., pp. 41-2. 
259 Vide M. A. S. Sá Vianna, op. cit., pp. 127, 188. 
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deixara de marcar um novo prazo. O Esboço apresentado, contudo, já continha 4908 

artigos, era enorme. 

   A Secção de Justiça da Comissão, formada por Nabuco de 

Araújo, F. de Salles Torres Homem e pelo Visconde de Jequitinhonha em 1° de julho 

de 1868, havia acolhido o novo método de codificação afirmando que a lei não devia 

definir. E até manifestou que a idéia de “refusão” do Código Comercial, da parte de 

Teixeira de Freitas, era de “manifesta utilidade”. Todavia, idéias muito novas 

deveriam ser pensadas e estudas. O projeto concebido pelo jurista era obviamente 

difícil de executar. Nem mesmo o projeto menor fora executado. Decidiu-se por 

aceitar com reservas a proposta desde que ela fosse limitada à inovação do método 

de codificação e á prorrogação do tempo para conclusão. 

   Finalmente, em 18 de novembro de 1872, o então Ministro da 

Justiça Manoel A. Duarte de Azevedo enviou ofício à comissão informando que o 

governo imperial não poderia aceitar o plano de dois códigos e considerou, 

definitivamente, rescindido o contrato260. Não pôde deixar de observar que, desde o 

ofício de 1867, o contratado havia registrado a “desharmonia profunda” com o 

governo. O ministério, contudo, fez questão de receber tudo o que se encontrasse 

em poder do jurista, até mesmo “manuscriptos que tiver como complementos do 

Esboço”.261

   Vários anos transcorreram. É verdade que apenas o volume 

sobre as discussões atinentes ao Título Preliminar era considerável. Se apenas a 

parte menor do código havia suscitado tanta discussão, reuniões e ofícios, seria 

inconcebível, impossível mesmo, terminar o trabalho e submetê-lo ao tratamento de 

uma comissão daqueles padrões. 

   Alguns textos publicados pelo próprio Teixeira de Freitas 

revelam os pareceres dos membros da Comissão262. O próprio Caetano Alberto 

Soares fora o primeiro a se manifestar, logo sobre o Título Preliminar, e desde o 

primeiro momento já criticara o trabalho afirmando que tal parte não estava prevista 

no contrato. Poderia até ser adotada, mas não era o que fora contratado. Mesmo 

                                                 
260 C. Beviláqua, Código Civil Brasileiro, p. 17; reproduz o teor do “Aviso de 18 de novembro de 1872”.  
261 Ibid., pp. 43-8. 
262 Como o texto Relatórios e Pareceres dos Membros da Comissão.... 
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quando elogiava, parecia uma dissimulação para criticar Teixeira e recomendar 

diversas supressões, a ponto de desfigurar o texto. 

   Alguns pareceres dos membros da comissão não eram tão 

críticos, mas quase sempre irritaram o jurisconsulto e mereceram contestação por 

escrito. 

   Fica difícil dizer hoje o que ocorreu. Provavelmente as vaidades 

pessoais atrapalharam totalmente ou parcialmente o resultado do trabalho. Em 

verdade, a obra contratada não havia sido encerrada e parecia impossível concluí-la. 

Esgotado, o jurisconsulto renunciou ao prêmio e aos pedidos de continuação do 

Esboço263. 

   Não parece injusto dizer que o jurista era muito eclético e, 

naquele instante, não estava sintonizado perfeitamente nem com o governo 

conservador, nem com setores mais liberais do país. Teixeira reagiu contra o 

governo, a ponto de escrever o texto “Pedro quer ser Augusto”, dando a entender 

que havia imobilismo na administração e que preferia correr riscos a aceitá-lo264. 

   Depois ainda escreveu um texto com o título de Córtice 

Eucarístico, uma monografia de caráter religioso que suscitou mais dúvidas sobre a 

sua sanidade. Os biógrafos acima citados, dentre os quais Sílvio Meira e Sá Vianna, 

não esconderam a postura de admiradores entusiastas do jurisconsulto. Eles 

afirmam que a acusação de insanidade veio por causa de uma estranha citação em 

latim, o que era besteira: a citação seria apenas uma tradução de um poema de 

Padre Vieira. O fato é que há um trecho da monografia em que o autor escreve 

sobre uma espécie de Messias que seria uma pessoa cujo nome coincidiria com o 

seu. 

   Ao final de anos de tratativas, o governo ficou com o trabalho 

não terminado e requisitou a entrega até dos manuscritos e anotações restantes em 

poder do autor, indicando bem claramente a quem pertencia a propriedade 

                                                 
263 Sobre o “desgosto” de Teixeira de Freitas, vide C. Beviláqua, Código Civil Brasileiro, p. 15. 
264 Estava furioso também com a possibilidade de que fosse contratado o Visconde de Seabra para elaboração 
do Projeto de Código. Escreveu “Os pedros, em regra, são tenazes no amor da matéria, não saneiam com 
advertências (...) tende quase irresistivelmente a sua petrificação (...) Sabe-se que um Rei do Brasil, rei 
distinguido por número surdo ou irracional, que jamais será raiz de potência divina, passou, há um ano, par 
Portugal. Correu logo depois que ali caçara um português, dizemos mal, um homem sem pátria – para autor do 
código civil brasileiro a ponto de provocar no Senado uma interpelação ao Ministro da Justiça”, apud S. A. B. 
Meira, op. cit., p. 382. 
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intelectual do trabalho. Segundo Meira265 dá a entender, o Esboço serviu como uma 

espécie de presente diplomático. Ele foi moeda de troca na assinatura do Tratado da 

Tríplice Aliança com a Argentina e Uruguai. É verdade que o biógrafo Meira é um 

dos entusiastas de Teixeira de Freitas, mas ninguém contesta a afirmação de que o 

Esboço chegou até a Argentina. Lá o nosso jurisconsulto é cultuado como grande 

influência do Código Civil. O biógrafo relata que houve contato do brasileiro com o 

Ministro da Justiça argentino, Dalmácio Vélez Sarsfield, que entregou os volumes de 

seu projeto à comissão Argentina equivalente à nossa entre 1866 e 1869. Meira 

identificou nada menos que 1227 artigos do diploma argentino que foram copiados e 

traduzidos do Esboço brasileiro, dentre 1704 copiados de diversas legislações, e 

dentre um total de 4051 artigos componentes do Código inteiro. Os nacionalistas 

argentinos reclamavam que “o pai do Código podia ser Mitre, mas o avô era o 

imperador brasileiro (...)”.266

   Esses fatos históricos nos fornecem algumas noções de como 

foi a vida do jurista e de sua relevância. Além disso, apontam para as características 

de sua obra e suas possíveis fontes acadêmicas, filosóficas e jurídicas, sempre com 

a perspectiva de que um trabalho tal foi desenvolvido nos primórdios do Brasil 

independente. 

 

 

6. A postura crítica de Teixeira de Freitas sobre os doutrinadores jurídicos 
 

 

   Com o relato acima exposto, procuramos demonstrar que havia 

uma certa dificuldade para que conceitos modernos fossem assimilados por um 

jurista brasileiro relevante como Teixeira de Freitas. A sua postura era muito crítica 

em relação a muitos doutrinadores e influências. Mesmo se nós nos detivermos na 

questão da “Boa Razão“, é gritante a dificuldade de tornar o conceito conhecido no 

país. Na Europa podemos citar os exemplos de vários atos legislativos bem 

anteriores à lei portuguesa da boa razão. Entre 1614 e 1631, o duque Francisco 

                                                 
265 Ibid., p. 280. 
266 Além do que escreveu Meira conforme nota anterior, vide também C. Beviláqua, Código Civil Brasileiro, p. 
15. 
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Maria II della Rovere editou uma lei em Urbino para desestimular juízes e 

professores à incerteza decorrente da multiplicidade de opiniões267. Em Portugal, a 

“Boa Razão” chegou no final do século XVIII, mas a história portuguesa, 

principalmente do período envolvendo o governo pombalino, indica que não foi 

levada a sério. 

   Apesar da existência da universidade portuguesa, sempre houve 

um contingente lusitano nas universidades do atual território italiano268. Quer dizer, a 

ciência jurídica portuguesa estava sujeita à influência desse contingente de 

estudiosos. Se considerarmos o acesso que esses jurisconsultos tinham ao direito 

europeu, a orientação foi imposta com muito atraso por Marquês de Pombal. A 

leitura da dita Lei da Boa Razão portuguesa, a Lei de 18 de Agosto de 1869269, 

indica regras de punição que parecem copiadas literalmente dessas leis européias 

anteriores, quase cento e cinqüenta anos depois. Nota-se, porém que “o Direito 

Romano foi com notável ingratidão injustamente amaldiçoado” 270, mas ele não caiu 

em desuso. De fato, já nos Estatutos da Universidade de Coimbra, de 1772, viu-se 

que a escola “Bartholina” triunfou sobre a “Cujaciana” e o direito romano mostrou 

sua força, ainda que em versão menos cristianizada. 

   A ciência jurídica brasileira surgiu em seqüência, herdando a 

tradição portuguesa.  

   Como vimos no tópico anterior, verifica-se pelo exame dos 

textos dos variados autores, até mesmo pela obra do Professor Brotero e do jurista 

Teixeira de Freitas, relatadas acima, que o direito romano continuou sendo sempre a 

base do direito e que os glosadores continuavam sendo muitas vezes citados271. 

Uma amostra disto reside nas publicações do jurista. Os trabalhos do próprio 

Teixeira de Freitas, reprodutores desses entendimentos, foram editados até o fim do 

século XIX. 

                                                 
267 N. J. E. Gomes da Silva, op. cit., p. 380. 
268 Sobre a formação de portugueses no estrangeiro, vide N. J. E. Gomes da Silva, op. cit., especialmente, pp. 
360-3. Um exemplo famoso disto talvez seja L. A . Verney que viveu no território que hoje é italiano e morreu 
em Roma. 
269 Volume que contém os Livros II e III das Ordenações Filipinas, na p. 725. Observamos que a epígrafe da lei 
diz: “Declarando a authoridade do Direito Romano, e Canônico, Assentos, Estylos, e Costumes”. 
270 Essas expressões foram empregadas por C. M. de Almeida na “Introdução”, in M. J. de A. Costa, org.,  
Ordenações Filipinas, Vol. I, p. xxxii. 
271 A obra de Teixeira de Freitas é exemplar, vide Consolidação, Regras de Direito, Vocabulário Jurídico. 
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   A urgência para o governo brasileiro independente foi tratar da 

questão penal e de processo penal, matérias que estavam intimamente ligados com 

o poder de repressão estatal e de estabelecimento da ordem nas províncias. Desde 

a Proclamação houve a criação de uma legislação e até uma reforma, com a edição 

dos códigos criminal e de processo criminal. Mas, para o código civil, não houve 

pressa272. 

   Quando Teixeira de Freitas planejou a Consolidação, principiou 

por organizar o conjunto de normas classificando-as conforme a natureza, buscando 

uma divisão diferente da antiga, romana. Aí poderia ter existido influência, poderia 

ter havido uma “inspiração” nos trabalhos alemães. Embora não tivesse “aceitado o 

sistema de Leibniz”, ele registrou na introdução e nos artigos que tratavam do 

trabalho que havia aceitado a proposta “leibniziana” de não colocar definições nas 

normas (deixando essa qualidade para os trabalhos doutrinários). Mas, 

posteriormente, ele redigiu o Esboço de Código Civil. O exame do Esboço, 

diferentemente da Consolidação, não permite a absoluta concordância com esses 

anúncios. A classificação tripartida das normas (Pessoas, Coisas e Fatos) aparece 

no “Código”.273 Mas Teixeira de Freitas não conseguiu resolver o problema da 

duplicidade de regras, trazendo à luz um texto de milhares de artigos, editado em 

vários volumes. Ele também não conseguiu descobrir a fórmula para redigir normas 

concisas conforme orientação pregada por Leibniz nos Elementos de Direito Natural. 

Houve um problema terrível relativo à extensão do texto. 

   Os códigos, no sentido contemporâneo, são formados por 

normas axiomáticas, um conceito de texto ao qual o jurisconsulto não poderia estar 

familiarizado porque não existia no Brasil274. Até mesmo na antiguidade havia 

“codex” jurídicos, mas eles eram coletâneas casuísticas, como já afirmamos antes. 

Isto sem tocar no problema de autoridade legislativa, cujo formato atual somente 

                                                 
272 Vide R. Faoro, op. cit., pp. 351, 370-1, 383; J. R. de L. Lopes, op. cit., 328-32. 
273 C. Beviláqua, Código Civil dos Estados Unidos do Brasil, p. 87, onde o autor afirma que a distribuição dos 
direitos em classes conforme a causa geradora deles foi proposta por Leibniz, e que essa classificação pode ser 
vista na Consolidação de Teixeira de Freitas. 
274 Sobre o conceito de lei codificada e sobre o pressupostos culturais para o estabelecimento do positivismo 
legalista, vide F. Wieacker, op. cit., pp. 525-30. Antonio M. Hespanha escreve que havia uma estratégia 
“problemática”, analítica, na ciência jurídica romanista e que essa estratégia fora substituída pela “axiomática”, 
sintética, com o advento da ciência jurídica racionalista; vide A. M. Hespanha, A história do direito na história 
social, p. 120. 
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surgiu com os estados nacionais, liberais, algo bem recente, se considerada a 

história da humanidade. 

   Quanto à forma de distribuição dos artigos, talvez aí residisse o 

um mérito do jurisconsulto e o vínculo com a influência dos autores germânicos mais 

modernos. Ele manifestou-se criticamente em relação à pretensa ordem das 

“pandectas”, das Institutas do direito romano que acabavam incluindo em livros 

diferentes pontos do mesmo assunto (por ex., questões relativas a sucessões nos 

livros das pessoas, das coisas etc.). Quer dizer, ele discursou no sentido de que 

havia compreendido esse “Novo Método”, ainda que o resultado concreto do Esboço 

não demonstre isto. 

   Este é talvez o único ponto em que seja possível afirmar que 

Teixeira de Freitas conscientemente sabia o conteúdo do que Leibniz havia escrito, 

diretamente ou por intermédio de outros autores. O brasileiro expressamente citou o 

filósofo germânico, indicando até mesmo o título do texto de onde foi extraído o 

pensamento, conforme já apontamos antes nesta dissertação. 

 

“Para evitar os indicados inconvenientes, várias classificações forão 
outr´ora propostas por alguns jurisconsultos de espírito mais 
independente. Entre elles sobresahe o celebre Leibnitz, que com o 
poder de seu gênio censurou as Institutas, e proclamou o supremo 
principio, que deve dominar nestas matérias”275. 
 

 
   Não se pode afirmar, contudo, que Teixeira leu diretamente os 

escritos de Leibniz. Não existe nenhum texto jurídico de Leibniz no Largo de São 

Francisco e é pouco crível que tivesse existido. Ao que parece, o Nova Methodus é o 

texto jurídico de Leibniz mais conhecido pelo jurisconsulto, mas sobre tal texto os 

autores portugueses também demonstraram conhecimento. 

   É possível que Teixeira de Freitas tivesse sido informado 

indiretamente sobre o teor desse trabalho de Leibniz por meio de autores 

portugueses e de juristas que trabalharam com o projeto de código daquele país. 

   Os estudos de elaboração de um Código Civil na ex-metrópole 

estavam acontecendo quase ao mesmo tempo em que no Brasil. Em verdade, um 

                                                 
275 A. T. Freitas, Consolidação das Leis Civis, p. xxiii, está se referindo ao texto de Leibniz intitulado Nova 
Methodus discendae, docendaeque jurisprudentiae. 
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pouco antes. A mesma referência a Leibniz foi citado pelos juristas lusitanos na 

década de 1860276. 

   Além dessa questão da divisão tripartida do texto do código, 

Nuno J. E. Gomes da Silva aponta que o artigo 16° do Código Civil Português 

sancionado em 1° de julho 1867 ficou com a seguinte redação: 

 
“Se as questões sobre direitos e obrigações não poderem ser 
resolvidas, nem pelo texto da lei, nem pelo seu espírito, nem pelos 
casos análogos, prevenidos em outras leis, serão decididos pelos 
principios de direito natural, conforme as circunstâncias do caso.”  
 

E o referido historiador do direito indica que essa regra é muito 

parecida com a redação de Leibniz, Nova Methodus..., Parte II, § 71277. 

   A Comissão portuguesa para elaboração dos códigos civil e 

penal havia sido nomeada em 1845. E, em 8 de agosto de 1850, foi chamado a 

redigir um projeto o desembargador da Relação do Porto, António Luís Seabra, 

jurista nascido no Brasil. Ou seja, cronologicamente, os trabalhos de redação do 

código português iniciaram-se até mesmo um pouco antes do que o trabalho 

equivalente no Brasil. Após o fracasso do projeto brasileiro, Seabra pessoalmente 

enviou ao Imperador D. Pedro II, em viagem a Portugal, a primeira parte de um 

projeto de código civil278.  

   É bem possível que tenha havido uma divulgação indireta dos 

trechos de Nova Methodus de Leibniz, que segundo Gomes da Silva, foram 

aproveitados no Código português, já que Seabra trocou correspondência com 

Teixeira de Freitas, e mais tarde efetivamente propôs sugestões para um projeto de 

código ao Imperador brasileiro, conforme anotado acima. 

   De uma maneira ou de outra, o código português apresentou 

artigos idênticos ao pensamento de Leibniz, como a norma de interpretação 

referida279, mas o brasileiro não. Considerando a rivalidade que o brasileiro 

                                                 
276 O principal fato envolvendo o trabalho dos juristas portugueses contemporâneos a Teixeira de Freitas diz 
respeito à elaboração do Código Civil. O autor do projeto foi o Visconde de Seabra, António Luís Seabra, 
jurista que viveu em Portugal e serviu ao governo local mas manteve correspondência com Teixeira. Contudo, 
ele seria depois alvo de críticas amargas ao merecer a preferência de Dom Pedro II nos esforços oficiais de 
codificação. Sobre o trabalho de Seabra, vide N. J. E. Gomes da Silva, op. cit., pp. 417-38 e pp. 545-62. 
277 Ibid., p. 438. 
278 Ibid., p. 424. 
279 Os exemplos foram dados por Ibid., conforme notas precedentes. 
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alimentou em relação ao colega Seabra, é bem possível que alguns trechos tenham 

sido evitados por capricho pessoal. O que Teixeira de Freitas indicou no seu trabalho 

foi um método de divisão dos artigos baseado no entendimento leibniziano sobre os 

fatos correspondentes aos tipos de direitos. É relevante, mas é muito pouco para ser 

caracterizar uma influência doutrinária ou filosófica conforme visto acima. 

   Ou seja, apesar das referências a Leibniz, sequer traços 

ideológicos ou filosóficos consideráveis podem ser encontrados. Mesmo após a 

imposição da “Boa Razão”, Teixeira de Freitas recheia o seu trabalho com inúmeras 

citações dos doutores medievais. Apesar de estar em meados do século XIX, ele 

buscava suas fontes em doutrina mais conservadora do que os tempos que 

inspiravam as lições de direito natural dos escritores germânicos (dentre os quais 

Leibniz)280. Quer dizer, mesmo que Leibniz e seus contemporâneos partissem do 

direito justinianeu281, estavam em busca de idéias próprias, que seriam inspiradas 

pelas boas razões, enquanto o direito brasileiro ficava atado às autoridades 

medievais. 

   O que vimos em nossa pesquisa é que o grande conjunto de 

normas de Teixeira era mesmo derivado das “Pandectas” e das Institutas romanas. 

   Talvez uma influência estivesse na teoria das Condições. 

Examinamos, no capítulo referente a Leibniz, sua teoria sobre as Condições. A 

pesquisa do assunto no trabalho de Teixeira de Freitas revela que, ao menos 

superficialmente, ele tratou do assunto282. 

   A Consolidação e o Esboço acabaram formando dois conjuntos 

normativos que foram os dois textos principais que podemos apontar como 

fundamentais no espírito do direito brasileiro em sua época de “nascimento”, em 

meados do século XIX. O primeiro texto, a Consolidação, até mesmo recebeu a 

sanção do Imperador para uso prático. O segundo texto, embora não tenha se 

tornado lei, passou a ser um referencial para os operadores do direito283. Entre eles 

há evidentes diferenças que denunciam as idéias que evoluíram na mente do 

jurisconsulto. Uma que poderíamos citar e que vem a calhar por se tratar de um 

                                                 
280 Conforme exemplos de questões apresentadas antes, dentre as quais a que tratou da escravidão. 
281 Conforme examinado no capítulo anterior. 
282 A. T. Freitas, Esboço do Código Civil, p. 325 et seq. Há um título “Das Condições” a partir do artigo 567, o 
que indica uma atenção maior ao assunto do que havia na Consolidação. 
283 Vide C. Beviláqua, Código Civil dos Estados Unidos do Brasil, pp.14 (nota 6), 15 e 16. 
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capítulo expressamente estudado por Leibniz diz respeito à incorporação de um 

capítulo sobre “as condições” no esboço de código, instituto que antes era 

vagamente tratado em diversos capítulos do direito vigente e da Consolidação. 

   Mas também não há prova de que Teixeira tenha lido a doutrina 

leibniziana das Condições. 

   Outro ponto de possível inspiração leibniziana está na 

classificação dos direitos conforme suas causas. 

   Na Consolidação284, Teixeira explicou que se deveria aplicar ao 

Direito Civil a classificação conforme as diferenças das causas que fazem nascer ou 

cessar os direitos285. As causas dos direitos são os fatos em sua acepção mais 

larga, não unicamente os fatos do homem, mas todos os acontecimentos em virtude 

dos quais as relações de direito começam ou acabam. São cinco: a natureza, a 

convenção, a posse, a sucessão e o delito. 

   Comparando diretamente esses textos com o que escreveu 

Leibniz, percebemos que este procurou tirar da diferença dos direitos todas as 

divisões da ciência das leis e teria distinguido como causa: a natureza (como 

primeira). Mas, para o brasileiro, essa causa é extremamente vaga. Depois Leibniz 

considerava como importante fonte do direito a “convenção”, aquele acordo que os 

homens estabeleciam entre si como meio de organização social.  

   Ou seja, Teixeira de Freitas pode ter tido alguma influência 

direta ou indireta do ensinamento de Leibniz286, mas, se teve, mais uma vez ele o 

contestou ao menos em parte. Nesse ponto da Introdução, o jurisconsulto tece um 

elogio com reservas: “Ao brilhante esforço de  Leibnitz, que encerra uma verdade 

eterna, embora mal aplicada, não são comparáveis outras tentativa que se fizerão 

até meiado do seculo ultimo”287. Teixeira o critica afirmando que os direitos não 

diferem apenas sob o aspecto das causas que produzem porquanto há direitos 

semelhantes originados de causa diferentes. Além disso, afirma que, às vezes, a 

mesma causa pode produzir direitos sem a menor analogia. Por fim, a palavra 

“natureza”, empregada como Leibniz como primeira causa, seria extremamente 

                                                 
284 A. T. Freitas, Consolidação das Leis Civis, edição de 1857, p. xvii e p. l. 
285 Ibid., p. xxiv. 
286 Conforme explicamos nas páginas anteriores, baseados nas lições de N. J. E. Gomes da Silva. 
287 Ibid., p. xxvi. 
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vaga, o que a tornava incompatível com a precisão que a redação de um código 

ideal exigia. 

   Quer dizer, o brasileiro pode ter recebido alguma informação 

sobre as idéias de Leibniz, mas talvez não a tenha entendido, ao menos não antes 

de começar a redigir o Esboço de Código. Ou talvez a tenha contestado 

propositadamente. 

   A Consolidação ficou formalmente assim disposta: uma Parte 

Geral, com Título I, das Pessoas, e Título II, Das Coisas. Uma Parte Especial, com 

Livro I, dos Direitos Pessoais (de Família e Civis), e um Livro II, Dos Direitos Reais 

(note-se a evidente repetição de assunto). Sobre Condições, havia apenas uma 

menção na página 5. 

   Já o Esboço ficou dividido da seguinte forma288: Inicialmente, um 

Título Preliminar, com dois capítulos (Do lugar e do tempo, sobre a aplicação das 

leis). Depois, uma Parte Geral, com o Livro I, dos Elementos dos Direitos (dividido 

em Secção I, Das Pessoas; Secção II, Das Coisas; e Secção III, Dos fatos). Nesta 

última parte, o capítulo 2° teria quatro “parágrafos”, o último chamado “Dos modos 

de expressão dos atos jurídicos”. E neste parágrafo foi colocado um item 1° 

específico sobre condições. 

   O item é tão detalhista (como de resto todo o Esboço) que 

contém oito divisões sobre condições: casual, potestativa, suspensiva, resolutiva, 

cumpridas, que se reputam não cumpridas, não cumpridas e proibidas. Seria uma 

rendição à doutrina leibniziana? 

   Como este item é extenso, ele poderia ser considerado 

resultante de influência dos trabalhos de Leibniz. Mas não há nenhuma referência 

que prove ou permita concluir que houve uma influência direta no sentido de que 

Teixeira de Freitas tenha lido pessoalmente textos de Leibniz. 

   É verdade, contudo, que Teixeira pode ter tido contato indireto 

ao tomar conhecimento do Código Civil português, conforme demonstrado acima, ou 

ainda por influência indireta por meio do Código Napoleônico. Boucher aponta que o 

                                                 
288 Ou seja, após o Decreto de 11 de janeiro de 1859, que encarregou o jurisconsulto de escrever o Esboço, ele 
publicou em 1860 o Título Preliminar e a Secção I. No mesmo volume foi anexada a Secção II, por 
encadernação. Em 1864, Teixeira publicou a Secção III, que na verdade formou um segundo volume. E em 
1865, foi publicada a continuação da Secção III, num terceiro volume, porém, sem terminar o texto. 
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Código francês transcreveu diversos artigos dos teoremas leibnizianos sobre 

condições.289

   O Esboço, no primeiro volume ao menos, é extenso em citações. 

É visível a “inspiração” ou o conhecimento sobre os códigos napoleônico, chileno, 

civil francês e até mesmo sobre o projeto português. 

   No Esboço, Teixeira escreveu uma nota, ao tratar de Incapazes 

e da figura do “protutor”, citando o Código Civil Francês e criticando expressamente 

o “redactor do Projecto do Código Português” que havia por sua vez “copiado” tal 

figura do projeto espanhol290. Ou seja, ele havia de fato tido contato com tais 

projetos. 

   Deste modo, o que podemos considerar é que Teixeira conhecia 

princípios de direito natural conforme referidos por Leibniz, mas não se pode afirmar 

que ele leu os Elementos de Direito Natural. É possível especular se o jurisconsulto 

teve contato com algum exemplar do texto Nova Methodus de Leibniz291. Há indícios 

de que ele possa ter tido contato indireto com tal obra ou com os teoremas de Das 

Condições, por meio de projetos de outros códigos, mas nada indica que ele leu 

esse trabalho de Leibniz. Por fim, é possível dizer que ele tinha consciência do 

problema de repetição de normas que um código deveria evitar, mas o seu Esboço é 

um atestado de que não venceu esse problema. 

   O que resta do trabalho do jurisconsulto é um conjunto de três 

volumes enormes, com mais de dois mil artigos, em que é possível perceber que, no 

início, o autor pretendia redigir conforme a moda antiga. Cada artigo continha notas 

com referências a autoridades, julgados e fontes292. Assim, entre a redação e 

publicação do primeiro e do segundo volume, passaram-se quatro anos. O próprio 

jurista deve ter percebido que não conseguiria manter o estilo de redação, cheio de 

detalhes. Os dois volumes seguintes foram aceleradamente redigidos e praticamente 

não apresentam notas aos artigos. 

                                                 
289 P. Boucher, “Introdução”, in G. W. Leibniz, Des Conditions, pp. 13-4, onde há uma tabela comparativa. 
290 A. T. Freitas, Esboço do Código Civil, p. 57. Na Consolidação das Leis Civis, pp. xxvii e xxx e outras, ele 
também faz uma alusão aos “trabalhos do Código Civil Francês”. 
291 Sempre baseados nas conclusões que tiramos acima, conforme lições de N. J. E. Gomes da Silva. Vide 
também a citação do próprio A. T. Freitas, Consolidação das Leis Civis, p. xxiii-xxvi. 
292 Vide A. T. Freitas, Esboço do Código Civil. 
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   Mas o detalhe notório reside em perceber que Teixeira cometeu 

o “pecado” da duplicidade, do qual tinha consciência, pois na própria redação dos 

artigos ele repetia normas anteriores.293 Ele próprio se deu ao trabalho de apontar 

inúmeras referências a artigos anteriores. Quer dizer, por exemplo, que ao tratar de 

contratos, genericamente, ele estipula regras de condições, de prazo. Depois, gasta 

centenas de artigos com contratos (compra-e-venda, mandato etc.), repetindo em 

cada título regras que eram genéricas. 

   Após o frustrado trabalho do Esboço, para emendar a 

Consolidação que após duas décadas ainda era muito utilizada na vida forense, o 

jurisconsulto publicou na revista O Direito em 1876 um artigo sobre títulos 

hipotecários do governo em que há uma referência ao conceito de natureza com 

uma confissão de erro: 

 
 “Há duas naturezas, a que ora se-conhece, da qual somos vis 
escravos sensuaes; e a natureza primitiva, natureza não corrupta, 
que os Escriptores do Direito Natural não deixarão de conhecer com 
a sua differença entre um – Direito Natural Primário -, e um – Direito 
Natural Secundário -. Tínhamos por modelo essa natureza virgem, - 
que faz nascer alguma cousa – que é o princípio interno de tudo; 
mas que não sahe fora, conservando a vontade em seu pendulo, 
para que se não troque o que é pelo que deve ser.”294

 
   Bem, muitas vezes ele havia sido ambíguo. Também era comum 

a referência genérica aos “Escriptores de Direito Natural”, como se fosse um grupo 

homogêneo295. Mas constatou o jurisconsulto que havia um erro nas duas primeiras 

edições da Consolidação quando ali havia escrito que a Legislação portuguesa havia 

violentado a natureza das coisas para estabelecer que as rendas, pensões, tenças e 

foros seguiam a natureza dos bens de raiz296. Ou seja, ele fez uma revisão de uma 

posição anterior e realizou concessões aos autores jusnaturalistas, uns dois séculos 

depois. 

   Estava Teixeira então fazendo uma retificação do cunho 

filosófico de uma afirmação anterior, mas para defender um parecer de interesse 

econômico. 
                                                 
293 Conforme explicamos no tópico antecedente. 
294 A. T. Freitas, “Apólices da Dívida Pública...”, O Direito, X, pp. 6-10 
295 Vide A. T. Freitas, Consolidação das Leis Civis, edição de 1857, pp. xxxvi et seq. 
296 Ibid., pp. xxxiv-xxxviii. 
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   Da classificação acima referida decorre a classificação dos 

direitos, necessária para a organização das leis em capítulos e artigos, organização 

fundamental para a redação de um código. Direitos naturais são aqueles que a 

razão concebe antes da lei (domínio, propriedade, com as faculdades acessórias a 

eles). Direitos possíveis são os criados pelas convenções, pelos atos de última 

vontade e pela lei. 

   A importância do instituto das Convenções também poderia ser 

apontada como possível influência de Leibniz. 

   Num outro momento, o jurista baiano utilizou uma terminologia 

também empregada por Leibniz ao tratar da diferença entre direitos necessários e 

contingentes297, demonstrando que pode ter usado o mesmo raciocínio leibniziano. 

De fato, o autor está “engendrando combinações”, expressão que ele mesmo utiliza. 

   Demonstrando o seu entendimento sobre o que seria o Direito 

Natural, Teixeira exemplifica expressões desse ramo: contratos (compra-e-venda, 

locação, sociedade). De Direito Civil seriam adoção, pátrio poder, sucessão 

hereditária, testamentos, hipotecas, privilégios, prescrição. Ele está muito 

influenciado pela distinção de origem dos direitos em Roma e pouco interessado 

num fundamento de filosofia de direito. Somente mais tarde, na terceira edição das 

Consolidações, ele revelaria que havia compreendido mal alguns conceitos 

jusnaturalistas. 

   Mas novamente o jurisconsulto realçou as normas romanas, 

como segue: 

 
 “O Direito Romano estabelece quanto á posse, como o faz  em 
relação á propriedade, o modo de adquiri-la e perde-la. Elle distingue 
a posse e a detenção.” 298 E continua “(...) e não a considera 
somente como um estado de facto, que corresponde á propriedade 
como estado de direito; mas como condição de direitos particulares, 
e tal é o jus possessionis.”299

 
   Insistindo mais ainda no direito romano, Teixeira afirma que 

ninguém pode comprar sua própria coisa, mas fundamenta a regra no Digesto, e 

afirma que ninguém a pode furtar, mas fundamenta numa sentença de Paulo. Assim 
                                                 
297 A. T. Freitas, Consolidação das Leis Civis, edição de 1857, p. lxxiv. 
298 Ibid., p. cxlix. 
299 Ibid., p. cl 
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agindo, ele perdeu a oportunidade de utilizar a chamada “razão”, estando na década 

de 1860, como o Direito Natural propunha. O que acabou prevalecendo foi mesmo a 

autoridade dos doutores e do antigo direito romano positivo. 

   Somente iremos encontrar outras referências ao Direito Natural 

no final da introdução. O jurisconsulto brasileiro acusa a doutrina de confundir direito 

pessoal com direito real e atribui esse erro à doutrina de Grócio e à doutrina dos 

autores por ele chamados de “Escriptores de Direito Natural”, apontando Pufendorf, 

Wolff, Burlamarqui, Felice, Perreau “e outros”. Segundo ele escreveu, 

 
“esta doutrina suppunha um imaginado estado da natureza, que não 
é o do homem no estado social. Todos esses escriptores 
reconhecem, que na sociedade civil o consentimento só não basta 
para transferir a propriedade, sendo necessário, além delle, um acto 
sensível e positivo de entrega, como testemunho desse 
consentimento.” 300

 
   Grócio é acusado por Teixeira de Freitas por ter escrito: 

 
 “A entrega da coisa que se transfere ao outro não é necessária 
senão em virtude das Leis Civis (...) E assim que em alguns lugares 
é preciso, para alienar validamente, uma declaração perante o povo, 
ou magistrado, ou um registro; coisas estas que certamente são de 
direito civil.” 301

 
   Para o direito moderno, a propriedade compõe-se de dois 

elementos, um individual, e o outro social, o primeiro é a base e o segundo seria o 

elemento regulador do direito de propriedade. Para o direito natural num exemplo 

como esse, a entrega jamais seria necessária. O jurisconsulto, todavia, insistia na 

necessidade de cumprimento do requisito previsto no direito romano. 

   No final da Introdução da Consolidação, há uma apologia do 

direito romano. Sabedoria e riqueza são exemplificadas em citações de antigos 

juristas como Publicio, Paulo, e ainda do Digesto.  

   Assim, mesmo após examinar o Esboço do Código Civil e as 

versões retificadas da Consolidação302, resta ao leitor a impressão de que o 

                                                 
300 Ibid., p. cxcvii. 
301 Teixeira de Freitas indica que tal regra estaria em H. Grócio, no Livro 2°, cap. 6°, § 1°, IV, e no cap. 8°, § 
25, De jure belli ac pacis, mas o próprio brasileiro é quem indica a regra conforme a sua tradução. 
302 Teixeira publicou a segunda edição em 1877 e anunciou que era sua intenção rever anualmente o volume. 
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jurisconsulto era demais apegado à antiga tradição “romano-canônica”, a ponto de 

não se permitir influência relevante de Leibniz ou dos “jusnaturalistas” modernos 

principalmente nos pontos mais relacionados com metafísica ou com direito natural.  

 

 

 IV - CONCLUSÃO 
 

 

   A conclusão que podemos tirar da pesquisa de tantos textos 

jurídicos do século XIX, é que a estrutura “romano-canônica” continuava vigente, 

mesmo após as chamadas regras de boa razão impostas desde o governo lusitano 

no século XVIII. A idéia de “iluminar” a problemática do Direito com a “Razão” (seja 

lá o que for isso) não era portuguesa, nem era novidade303. Vinha sendo imposta 

pelos governos europeus havia muito tempo. Mas como fazer prevalecer a “Razão” 

num país recentemente tornado independente, de governo conservador, com uma 

estrutura social rural, com distâncias enormes e população rarefeita. 

   É verdade que os cursos jurídicos foram instalados e passaram 

a formar bacharéis, dentre eles Augusto Teixeira de Freitas, mas parece que eles 

não conseguiram produzir juristas críticos ou cientistas jurídicos. Permaneceu o 

governo brasileiro conservador. O Império e a escravidão foram mantidos até quase 

o final do século XIX. Havia poucos bacharéis ou doutores formados. E destes, 

menos ainda eram os que se dedicavam a “pensar” o direito. 

   O país era predominantemente rural. Nos engenhos e fazendas, 

a ordem e a justiça eram conforme o que determinava o senhor proprietário304. Nas 

instâncias do mundo exterior em relação à fazenda, a câmara de vereadores era 

formada apenas pelos eleitores (portanto, os senhores proprietários), os juízes eram 

eleitos pela câmara ou eram nomeados pelo governo imperial. 

   Por isso os textos legais ou doutrinários, até o fim do século XIX, 

são cheios de referências de direito romano, de citações de autoridades antigas.

   Para responder à questão básica proposta neste trabalho, sobre 

a influência de Leibniz como fonte de nosso direito, não podemos afastar a 
                                                 
303 M. H. M. Ferraz, As ciências em Portugal e no Brasil (1772-1822): o texto conflituoso da Química, p. 33. 
304 R. Faoro, op. cit., pp. 279-85. 
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possibilidade de que uma influência dita germânica sobre o nosso direito contenha 

indiretamente conceitos de autores daquela origem. 

   Diante de um histórico de importação de doutrina e de inspiração 

de nossa legislação em outras, jamais poderiam ser afastados resquícios de 

influência de pensadores europeus. Pode haver influência por antiga herança 

histórica, ou indiretamente por importação de textos legislativos, ou ainda 

indiretamente por influência de doutrinadores contemporâneos cujo trabalho 

contenha influência remota da fonte mais antiga305. 

   Fizemos questão de apresentar diversos aspectos do trabalho 

jurídico de Leibniz para ressaltar suas características de âmbito de filosofia, de 

lógica, de teorias de direito natural que, ou não foram tratadas por brasileiros, ou não 

foram tratadas com profundidade por brasileiros. 

   Apresentamos pronunciamentos dos dois autores sobre algumas 

questões específicas que devem ter sido úteis para demonstrar as diferenças entre 

os seus pensamentos: sobre escravidão, sobre a codificação e sobre as condições. 

   O Brasil é um caso peculiar em meio aos diversos sistemas de 

direito existentes no mundo. Parece possível dizer que após a Independência 

formou-se aqui a ciência do direito nacional, pois estariam presentes os requisitos 

para essa caracterização: existência de uma comunidade de “cientistas”, existência 

de instituições de ensino e presença de publicações de trabalhos. Passou a existir 

uma comunidade com estudiosos. Havia professores formando estudantes. 

Trabalhos doutrinários foram editados na forma de livros ou revistas, conforme 

citamos no curso desta dissertação. Mas o Brasil é um caso peculiar não apenas 

pelo tardio termo inicial de sua história científica, conforme padrões ocidentais, mas 

também porque a situação doutrinária parece mais eclética que a de outros locais. 

   Quando o brasileiro Teixeira de Freitas começou sua carreira 

poderia ter optado ideologicamente por uma filiação mais ligada às tendências 

filosóficas da época, já que viveu a Proclamação da Independência, e até mesmo 

envolveu-se com um movimento rebelde. Mas ele estava sujeito a muitas e diversas 

influências, além das tendências ligadas ao direito natural. E parece que esteve 

                                                 
305 Sobre outros modos de influência de autores germânicos, vide: H. T. Valadão, “Influência do Direito 
Alemão na codificação civil brasileira: 1857-1922”, Jurídica, 18, p. 40; F. C. Pontes de Miranda, “Influência 
do Direito Alemão no Direito Brasileiro”, Jurídica, 18, p. 5. 
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principalmente preso ao conservadorismo brasileiro. O Brasil vivia em meio a uma 

espécie de “ecletismo filosófico”.306 Não havia uma tendência predominante. A obra 

do jurista brasileiro não pôde ser tão permeável em relação às teorias de Leibniz, se 

é que ele teve acesso direto aos textos originais. Além disto, Teixeira de Freitas 

estudou na época imperial e serviu ao governo absolutista brasileiro (que previa a 

existência do chamado Poder Moderador). 

   Não podemos deixar de observar, contudo, que no momento da 

história luso-brasileira em que os estudiosos mais deveriam se valer da inspiração 

criadora jusnaturalista, eles não o fizeram. Era o momento em que o direito natural 

deixava de ser apenas uma face do direito e se tornava uma escola de pensamento, 

a ponto de os governantes editarem normas exigindo o uso da “boa razão dos povos 

europeus” e até mesmo prevendo punição em caso de uso do direito romano, 

constata-se que o direito romano, tradicional, positivado continua sendo invocado e 

aplicado pelos operadores do direito. Apesar do momento de “independência” 

nacional, idéias libertárias européias, ou o iluminismo de autores como Rousseau, 

Voltaire parecem não ter chegado ao Brasil. 

   A situação do direito brasileiro não podia mesmo ser comparada 

com a européia, apesar da tradição legal portuguesa. Na Europa havia uma tensão 

entre o (ou os defensores do) Direito Romano tradicional e o que poderíamos 

chamar de Direito Nacional, nos séculos XVIII e XIX. A categoria dos juristas ou 

jurisconsultos tinha um lugar na sociedade dominada pelo antigo regime. Na época 

moderna essa categoria era principalmente “burguesa por origem mas nobilitada por 

profissão” (pensemos nos exemplos de Leibniz, Pufendorf etc.). E ocorreu uma 

laicização dos cursos jurídicos no século XVIII. Essa situação era essencial à coesão 

do bloco social no poder. A luta pelo direito nacional significava luta por um direito 

acessível a todos, contra o monopólio da produção do direito. No campo social 

houve rupturas na Europa. Houve a Revolução na França. As mudanças daí 

decorrentes se refletiam na ciência do direito. Uma nova categoria passou a 
                                                 
306 Vide V. L. Costa, “Contribuição ao estudo da história do Direito Brasileiro”, Revista da Faculdade de 
Direito, XXV, pp. 344-64. Vide também J. C. Costa, Contribuição à História das Idéias no Brasil, 
especialmente, p. 296. Antonio Paim escreveu um longo estudo sobre o ecletismo no Brasil e chega até mesmo 
a indicar como um de seus expoentes um conterrâneo de Teixeira de Freitas, chamado Salustiano Pedrosa, que 
teria lecionado em Cachoeira, na Bahia, na década de 1830, e um professor da Faculdade de Direito, Sá 
Benevides, que lecionou posteriormente à época em que estudou Teixeira de Freitas lá. Vide A. Paim, A Escola 
Eclética – Estudos Complementares à História das Idéias Filosóficas no Brasil , pp. 24-5, 311-2 e outras.  
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“produzir” o direito. Sem escrever em latim. Na Inglaterra, o idioma local era 

estimulado. Houve uma mudança nos meios de produção307. 

   Em Portugal e no Brasil o latim e o direito romano permaneciam 

fortes, os juristas faziam questão de prestigiar a cultura romana. Não houve e não 

havia revolução social. Nem a Independência brasileira pode ser considerada uma 

revolução. A ciência jurídica, como os demais ramos científicos, teve um 

aparecimento tardio no Brasil308. O conhecimento científico em geral era “estribado 

num empirismo grosseiro, numa conceituação oitocentista da ciência”309. Somente 

em 1828 foram fundados os cursos jurídicos. A ciência que se iniciou não tinha uma 

finalidade social. As instituições científicas eram precárias e posteriormente iriam 

sofrer uma influência muito marcante de uma espécie de mentalidade positivista 

peculiar310. 

   Por tais motivos, a conclusão deve ser no sentido de considerar 

muito pequena ou relativa a influência de Leibniz como fonte para um jurista 

brasileiro exemplar como Teixeira de Freitas. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
307 A. M. Hespanha. A história do direito na história social, p. 43. 
308 Sobre o assunto, vide M. H. M. Ferraz, op. cit., p. 19 e especialmente a conclusão. 
309 A. Paim, História das idéias filosóficas no Brasil, p. 336. 
310 Ibid., pp. 336-8. 
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