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PróLogo

Augusto teixeira de Freitas, o “jurisconsulto do Império”, foi um dos 
maiores juristas que o Brasil já teve. É um dos poucos amplamente conhe-
cido no meio acadêmico de excelência, sendo a sua obra até hoje objeto de 
estudos aprofundados na Alemanha, Itália, Espanha etc. Junto com Bello e 
sarsField, formou no século XIX uma trinca de estudiosos que condicionou 
o movimento de codificação do direito privado na América Latina após o 
início do movimento de independência de seus países (a partir de 1804, com 
o Haiti). Suas ideias influenciaram sobremaneira sarsField (não Bello, que 
atingiu o ápice de sua produção acadêmica em 1855, com a publicação do 
projeto de CC chileno) e foram determinantes nas discussões de todos os 
projetos de CC brasileiros, que acabaram culminando no “Projeto Bevila-
qua” e na promulgação do CC de 1916. Mas ainda no projeto do novo CC 
apresentado no início dos anos de 1970 (que acabou resultando no CC de 
2002) muitas de suas ideias tinham eco (só para citar um exemplo, um dos 
principais membros da “Comissão Reale” foi o Ministro José Carlos Morei-
ra Alves, um sabido conhecedor de sua obra). Enfim, não há como se negar 
a grande importância dele.

A longevidade de suas ideias deve-se, dentre outros motivos, ao fato dele 
ter conseguido aliar, como ninguém havia feito até então, um sólido conhe-
cimento do direito nacional e do estado de evolução da “melhor doutrina” 
europeia da época com uma grande criatividade.

De fato, ao contrário de seus contemporâneos, utilizava as melhores 
obras alemãs e francesas de sua época, o que implicava em conhecer as prin-
cipais discussões em torno do “jovem” Code Civil (que eram feitas seja no 
meio acadêmico, seja nos tribunais) e os principais resultados da pandectística 
alemã (citava e comentava frequentemente o “Sistema do direito romano atual” 
de savigny, que fora publicado na Alemanha somente alguns poucos anos 
antes do início de sua mais relevante produção intelectual). Era, por isso, uma 
exceção em sua época; Bello, por exemplo, baseou boa parte de sua obra em 
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autores como HeinéCio, que refletiam um estado muito anterior de evolução 
do direito europeu.

Mas a esse conhecimento acresceu, com muita criatividade, elementos típi-
cos da realidade brasileira (em especial) e da latino-americana (em geral). Sua ori-
ginalidade, aliás, sempre foi reconhecida não só pelos juristas nacionais, como 
também pelos estrangeiros. Veja-se, por exemplo, a sua tentativa de transpor para 
o plano legislativo a ideia de uma “Parte Geral” desenvolvida pelos alemães en-
tre os séculos XVIII e XIX (mencionada por david, em conhecida obra francesa 
muito difundida no Brasil – “Os grandes sistemas do direito contemporâneo”).

Fora de dúvida que teixeira de Freitas mereceria amplos estudos no Bra-
sil. Contudo, o que se observa é que são infelizmente poucas as obras mono-
gráficas publicadas no país sobre as suas ideias (dentre as de caráter biográfico, 
a mais conhecida é a de silvio Meira, “Teixeira de Freitas – o jurisconsulto do 
Império – vida e obra”). Justamente aqui se insere o presente trabalho de Estevan 
Lo Ré Pousada, que tenta preencher parte desse “vazio”.

Entretanto, seria impossível comentar todos os aspectos e facetas de tei-
xeira de Freitas. Então, optou o jovem civilista escolher um objeto de estudo 
mais específico: a “Introdução” à “Consolidação das Leis Civis” (aprovada pelo 
governo imperial em 1858), no aspecto da preservação da tradição luso-brasi-
leira. A escolha foi muito feliz.

De um lado, ele se propõe a fazer uma leitura crítica da obra de teixeira 
de Freitas que, pela primeira vez, fixou os seus parâmetros e conceitos fun-
damentais. Sua extensa “Introdução” (da “Consolidação”) é uma apresentação 
do sistema que ele pretendia que fosse a base de uma construção legislativa 
inovadora (seu “Esboço”, publicado poucos anos depois, mas que restou incom-
pleto). Nele, são apresentados seus conceitos e classificações fundamentais. 
Ainda que nem todos tenham se mantido quando da redação do “Esboço”, a 
explicação de suas escolhas é feita de forma mais explícita e detalhada na “Con-
solidação”. Em suma, a “Introdução” pode não ser a sua obra mais importante 
(como foi o “Esboço” e a breve, e não tão conhecida, Carta que enviou ao Mi-
nistro dos Negócios da Justiça em 1867), mas certamente é a base de toda a sua 
criação posterior. Além disso, a escolha do pesquisador em estudar o aspecto 
específico da influência da tradição luso-brasileira na elaboração do sistema 
de teixeira de Freitas acaba por enfatizar naturalmente um dos aspectos mais 
interessantes e importantes de sua produção (inserida no que se convencionou 
chamar de “sistema jurídico latino-americano”).

 Fê-lo de forma muito sólida, com uma erudita contextualização histórica 
da “Consolidação” no sistema de fontes do direito português e uma leitura crí-
tica atenta das quase duzentas páginas de sua “Introdução” (de forma metódica, 
parte por parte). Após, exemplifica suas principais conclusões com um tema 
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específico: a transferência da propriedade de bens e a eficácia do contrato de 
compra e venda. Uma escolha ótima que, de certa forma, demonstra a não 
hesitação do pesquisador em estudar temas difíceis; trata-se, com efeito, de 
um dos objetos de estudo mais complexos da civilística, que, por sua grande 
importância prática, ainda atrai a atenção de muitos estudiosos do século XXI 
dos mais importantes centros de pesquisa no mundo.

Enfim, a obra que agora é publicada é um dos mais relevantes trabalhos 
que já foram escritos sobre teixeira de Freitas. Preenche, em parte, uma 
grande lacuna da doutrina nacional. Quiçá se torne um excelente estímulo 
para novos estudos sobre o “jurisconsulto do Império”. Certamente se res-
sente a falta deles.

BERNARDO B. QUEIROZ DE MORAES
Professor de Direito Civil e Direito Romano da FDUSP
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aPresenTação

O livro que tenho a honra e o prazer de agora apresentar, enriquece, so-
bremaneira, a historiografia jurídica brasileira,  pelo que acertada e oportuna 
é a sua  publicação.  

Acertada porque seu tema e respectivo desenvolvimento é coerente com 
os projetos que o autor tem desenvolvido, com sucesso, em  seu meio acadê-
mico. Embora já contando com obras e autores de notório valor, a história 
do direito no Brasil ressente-se, ainda, da ausência de um significativo número 
de estudos temáticos e específicos que contribuam para melhor compreensão 
da origem e evolução do nosso direito, particularmente o civil, que é o direito 
dos atos comuns da vida social, e por isso mesmo, expressão dos valores éticos, 
políticos e sociais que constituem o patrimônio do nosso povo.

Oportuna, porque contribui, também, para a análise e reflexão crítica que  
somos chamados a fazer, em face dos desafios que a sociedade contemporânea 
faz ao jurista e ao filósofo, deles exigindo novas e fundamentadas estruturas ju-
rídicas de resposta que, particularmente, o direito civil, fonte, por tradição, dos 
princípios, conceitos, categorias e  institutos da teoria do direito, pode oferecer.

A ideia central do autor é a de que a Introdução à Consolidação das Leis 
Civis, de Teixeira de Freitas, merece ser objeto de renovado interesse acadêmico  
por sua importância como  síntese histórica e doutrinária do direito civil de 
seu tempo, que  preservou  a tradição jurídica luso-brasileira e se  constituiu 
em base teórica do processo codificatório que já se iniciava em nosso país. 
Na opinião  de Clóvis Beviláqua, “ é texto que, pela segurança das ideias, pela 
erudição e pela crítica dos autores, constitui um dos mais fortes produtos da 
nossa literatura jurídica”. Um clássico, portanto, a que se deve retornar,  como 
expressão de um direito ligado aos valores essenciais de uma sociedade e, por 
isso mesmo, objeto de superior reflexão filosófica.  

Registre-se, desde logo, que o tema escolhido, por si só, já exprime um  
aspecto característico da concepção de Freitas, que era a crença ou convicção 



XVI

da historicidade do fenômeno jurídico, no sentido de que a matriz e os funda-
mentos axiológicos do direito civil estão na nossa história, como testemunho 
da experiência concreta de modus vivendi do povo brasileiro. É, assim, impe-
rioso reconhecer que Teixeira de Freitas,  por seu trabalho de “descobrir radices 
e elevar-se aos principia”, tornou-se referência obrigatória no estudo do nosso 
direito civil, um direito que, na época dele, do jurista do Império, tinha várias 
fontes formais e  uma fonte material, o direito romano, formando um con-
junto que nos chegou pela colonização portuguesa e foi por nós sistematizado 
no Código Civil.  

A obra de Teixeira de Freitas revela nele um duplo perfil, o  histórico e 
o dogmático, no que reflete a influência ou a identidade com o pensamento 
de Savigny, e antes deste, o de Leibnitz, juristas que defendiam uma nova e 
mais profunda concepção da ciência jurídica no seu tempo, o direito como  
história e sistema ao mesmo tempo, tendo por como base e ponto de partida  
o direito romano.  

Freitas conjugava, assim, em seu espírito e em sua obra, uma concepção 
histórica e uma concepção dogmática do direito civil. Como jurista historia-
dor, ciente de que “cada época trabalha sempre em comunidade indissolúvel 
com o passado”, elaborou uma síntese do direito que, nascido no ocidente 
europeu, como forma particular de regulação de conduta distinta das demais, 
como a religião, a moral, a política, o costume, teve um processo de formali-
zação contínua ao longo de séculos, a partir da experiência jurídica romana 
e com sua expressão final no  direito português. Como dogmático, ou siste-
matizador, e a partir dessa síntese, seu propósito foi de primeiro consolidar 
o direito vigente no Brasil, como efetivamente procedeu em 1857, com a Con-
solidação das Leis Civis, para em seguida codificá-lo, para o que fez, em 1859, 
o Esboço de Código Civil. A combinação, assim, do histórico com o dogmático 
ou sistematizador, permitiu a Freitas, em circunstâncias  que este livro bem 
descreve, transformar o passado em presente, transpondo para o direito brasi-
leiro, posteriormente sistematizado no Código de 1916, e depois no de 2002, 
o direito romano de ontem.

Na sua Introdução, o autor descreve o ambiente jurídico da época para 
a realização da proposta de Freitas  de consolidar o do direito existente, que 
era caótico, pela profusão de suas fontes (Ordenações Filipinas,  regras  de 
direito romano, leis, decretos, alvarás, cartas régias, resoluções, avisos, porta-
rias, regulamentos, regimentos, estatutos, instruções, estilos e praxe assentos 
da Casa de Suplicação, que formavam o direito português da época).  Segue-
-se o capítulo dedicado à contextualização histórica da Consolidação das Leis 
Civis no processo evolutivo das fontes do direito privado luso-brasileiro, com 
detalhado estudo sobre o direito romano em Portugal, como direito subsidiá-
rio das Ordenações, e sua permanência no sistema das fontes do direito civil 
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português depois da reforma pombalina, e ainda oportuna referência ao ilu-
minismo português de Luís António Verney, “a quem repugnava a constran-
gedora ignorância da história no seio dos juristas”. No capítulo subsequente, 
o autor analisa a Introdução à Consolidação das Leis Civis, em que se destaca a  
classificação das matérias de direito civil que Freitas propôs, indicando o  seu 
método,  que era o de “examinar as leis em seus próprios textos sem influência 
de alheias opiniões, comparar atentamente as leis novas com as antigas, medir 
com precisão o alcance e as consequências de umas das outras”. Criticando o 
princípio de Gaio « omne ius ad personas pertinet, vel ad res, vel ad actiones », por 
não se prestar a uma boa classificação, e repudiando os sistemas de Domat e 
de Pothier, dando preferência ao método de Leibniz, Freitas enuncia, como 
princípio básico de uma classificação jurídica, a diferença entre os direitos e 
as obrigações. E apresenta  outro princípio fundamental, o de que as diferen-
ças das relações jurídicas determinam as naturais divisões da legislação, pelo 
que  distingue os direitos absolutos, eficazes erga omnes, dos direitos relativos, 
incluindo nos primeiros a liberdade, a segurança e a propriedade.  Aplicando 
esses princípios, dividiu a Consolidação em duas grandes partes, uma geral, 
reunido os princípios fundamentais das relações jurídicas de direito civil, refe-
rentes às pessoas e às coisas, e outra especial, referente à disciplina das relações 
jurídicas específicas. Quanto à importância prática desses princípios funda-
mentais, Freitas, estuda a proteção aos direitos dividindo, com base no direito 
romano, as ações em pessoais e reais, conforme o objeto de sua tutela (actio in 
personam  e actio in rem). 

Refere-se ainda o autor à importância que Freitas dava às  relações econô-
micas, ao fenômeno do crédito como impulsionador da revolução industrial, 
distinguindo o crédito pessoal do real, como projeção da teoria dos direitos 
pessoais e reais na economia. E quanto ao tema, candente, da aquisição da pro-
priedade, refutava a eficácia translativa do contrato de compra e venda aceita 
pelo do Código Civil francês, exigindo a manifestação de vontade, como títu-
lo de aquisição, e um fato material, a ‘tradição’, como ‘modo’ de adquirir, que 
era aliás, a  tradição jurídica luso-brasileira. Como expressamente reconheceu 
o grande historiador português Guilherme Braga da Cruz, em memorável co-
municação ao II Colloquium Internacional de Estudos Luso-Brasileiros, reali-
zado em setembro de 1954, em São Paulo, “o Código Civil brasileiro continua 
a consagrar a velha tradição romana, que sempre foi também a tradição por-
tuguesa, de que o simples acordo de vontades, na compra e venda, na doação 
e em contratos congêneres, apenas tem efeitos obrigacionais, e não pode, só 
por si, produzir a transferência da propriedade, para a qual é necessário que, 
ao contrato, venha a acrescentar-se a entrega, real ou simbólica da coisa que se 
pretende transferir. Esta regra, ardentemente defendida por Teixeira de Freitas 
na Consolidação, e várias vezes confirmada, receberia  o mais natural recolhi-
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mento  no Código Civil de 1916, diversamente do Código Civil português 
que, influenciado pelo Código Civil francês, consignou a doutrina contrária, 
desprezando a tradição jurídica portuguesa”.

A conclusão que se impõe é que, com este meritório trabalho, o autor 
comprovou que Teixeira de Freitas foi um jurista de gênio, pois dotado de ex-
traordinária capacidade criativa na sua obra de transformar uma enorme mas-
sa de fontes jurídicas, hauridas da tradição jurídica ocidental, em um conjunto 
unitário e coerente, com base na classificação original dos direitos subjetivos 
em absolutos e relativos, pessoais e reais, própria do direito romano, sistema 
esse fiel à tradição jurídica lusitana. Foi assim foi um gênio criador , que com-
provou sua genialidade na inovação quanto ao sistema e conservação quanto  
ao conteúdo português,  fazendo com  que o direito civil no Brasil, nos seus va-
lores, princípios, categorias e regras, só possa ser devidamente compreendido 
à luz da sua historicidade, no sentido de que a sua matriz e o seu fundamento 
estão na história, nossa e do povo brasileiro.

FRANCISCO AMARAL


