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RESUMO 

 

Augusto Teixeira de Freitas foi, sem sombra de dúvida, um grande jurista – um expoente no 

meio jurídico brasileiro oitocentista – e, ao mesmo tempo, personagem importante no 

processo de codificação do direito civil latino-americano. Aqui, pretende-se confirmar ou 

refutar a sua originalidade e o alcance internacional das suas principais ideias, 

especificamente na América Latina e na Alemanha. Em atenção aos limites físicos e 

temporais desta tese, os esforços foram concentrados no estudo de algumas técnicas, 

supostamente inovadoras, utilizadas por Augusto Teixeira de Freitas, tanto na Consolidação 

das Leis Civis como no Esboço do Código Civil, e na consulta das principais fontes 

(localizadas) relacionadas aos projetos do Código Civil argentino – de autoria do político e 

jurista argentino Dámaso Simón Dalmacio Vélez Sársfield – e do Código Civil alemão – 

elaborado por diversos juristas, professores e representantes da sociedade alemã oitocentista. 
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ABSTRACT 

 

Augusto Teixeira de Freitas was undoubtedly a great jurist – an exponent in the nineteenth-

century Brazilian juridical environment – and, at the same time, one of the references in the 

process of codification of civil law in Latin America. The aim of this work is to confirm or 

refute the originality and international reach of his main ideas, specifically in Latin America 

and Germany. Considering the physical and temporal limits of this doctoral dissertation, the 

efforts were concentrated in the study of some supposedly innovative techniques used by 

Augusto Teixeira de Freitas, both in the Consolidation of Civil Laws and in the Draft Civil 

Code, and on the analysis of the main sources (available) related to the projects of the 

Argentinian Civil Code – made by the Argentine politician and jurist Dámaso Simón 

Dalmacio Vélez Sársfield – and the German Civil Code – elaborated by several jurists, 

professors and members of the nineteenth-century German society. 
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RIASSUNTO 

 

Augusto Teixeira de Freitas fu, senza alcun dubbio, un eccelso giurista – un esponente 

nell´ambiente giuridico brasiliano ottocentesco – e, nel contempo, personaggio importante 

nella procedura di codifica del diritto civile latinoamericano. Nel presente lavoro intendesi 

confermare o confutare la sua originalità e la portata internazionale delle sue principali idee, 

particolarmente nell´America Latina e in Germania. Ritenuti i limiti fisici e temporali di 

questa tesi, gli sforzi furono concentrati sullo studio di alcune tecniche, presumibilmente 

innovative, utilizzate da Augusto Teixeira de Freitas, sia nel Consolidamento delle Leggi 

Civili quanto nella Bozza del Codice Civile, e  nella consultazione delle principali fonti 

(localizzate) legate ai progetti del Codice Civile argentino – scritti dal politico e giurista 

argentino Dámaso Simón Dalmacio Vélez Sársfield – e del Codice Civile tedesco – alla cui 

stesura parteciparono molti giuristi, insegnanti e rappresentanti della società tedesca 

ottocentesca . 
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INTRODUÇÃO 

Juiz de Direito, advogado do Conselho de Estado do Império e exímio jurista, 

Augusto Teixeira de Freitas é compreendido como um homem à frente do seu tempo, um 

estudioso imprescindível ao processo de unificação e de codificação do direito civil 

brasileiro.  

Por seu temperamento, é visto como um homem polêmico, desprovido de 

aptidão política, cujos valores e crenças foram recorrentemente postos à prova, o que fica 

claro quando se observa sua postura diante de situações delicadas, como os intensos debates 

desenvolvidos no Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB). 

Viveu em um país onde o velho e o novo se opunham diametralmente; onde 

o Império espiava no horizonte o nascer dos ideais republicanos; onde os escravocratas se 

agarravam ao antigo modo de produção e às suas propriedades – em especial aos seus 

escravos – diante da ameaça abolicionista; onde o secular e o religioso, às vezes, entravam 

em conflito. 

É fato que parte substancial da doutrina nacional e estrangeira reconhece a 

grandiosidade de sua obra. Especificamente na Itália, a sua importância cresceu ao longo do 

tempo: houve, por assim dizer, uma espécie de reconhecimento tardio de sua importância 

como jurista latino-americano. 

Na sessão inaugural do Congresso Internacional dedicado a Teixeira de 

Freitas, que se deu na Universidade de Roma, em 1983, Enrico Garaci, então reitor da 

referida instituição de ensino, o reconheceu como o maior jurista romanista brasileiro e o 

situou entre os grandes jurisconsultos da América Latina, devido à sua singular contribuição 

para a ciência do direito e ao alcance internacional de sua obra.1 

Em seu discurso, há indícios de um motivo adicional que teria levado a 

doutrina italiana a reconhecer a relevância de Teixeira de Freitas, motivo este que seria 

explicitamente abordado e desenvolvido por diversos juristas: o seu romanismo, ou seja, o 

seu apreço ao direito romano. 

 
1 UNIVERSITÀ DI ROMA II – TOR VERGATA. et al. Seduta Inaugurale del Congresso Internazionale del 

centenario di Augusto Teixeira de Freitas. In: SCHIPANI, Sandro (Org.). Augusto Teixeira de Freitas e il 

Diritto Latinoamericano: Atti del Congresso Internazionale del centenario di Augusto Teixeira de Freitas. 

Padova: Cedam, 1988, p. 3. 
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Sandro Schipani, professor de direito da Universidade de Roma, não se 

dedicou apenas a enumerar os grandes feitos desse renomado jurista, que tanto contribuiu 

para a ciência jurídica e para a evolução do direito privado, mas também a enaltecer a sua 

importância para a difusão e a preservação do direito romano na América Latina: 

Il romanismo di Augusto Teixeira de Freitas, del diritto brasiliano, del 

diritto latinoamericano há avuto infatti qui un altro segno della sua 

consistenza e vitalità, nelle sue diverse sfacettature, il cui reciproco 

rapporto lascio a ciascuno di valutare (certo, per Freitas, era tanto intenso 

e denso di coerenze quanto libero).2  

O romanismo está presente em toda a sua obra. Foi, inclusive, admitido pelo 

próprio jurista, em diversas oportunidades, como em sua carta de renúncia à presidência do 

IAB, na qual há passagens nitidamente marcadas pelo reconhecimento da importância do 

direito romano, percebido como um direito vivo, como o ponto de partida de tudo aquilo que 

foi e será escrito em matéria de jurisprudência.3 

E, segundo esse autor, isso tudo faz de Teixeira de Freitas, para os juristas 

italianos, o artífice de uma linguagem comum que une Roma e América em um 

relacionamento específico e global: “[...] la lingua comune che ci unisce a loro sulla linea 

di una relazione specifica e globale fra Roma e America.”4 

Pietro Gismondi, decano da Universidade de Roma, ao revelar quais motivos 

justificariam a realização de um Congresso Internacional exclusivamente dedicado a 

Teixeira de Freitas, assevera que a sua vasta obra legislativa, cuja importância nacional e 

internacional é inquestionável, está profundamente marcada pelo direito romano, por uma 

notável sensibilidade universalista e por uma legítima preocupação com os valores 

fundamentais da pessoa.5  

 
2 “O romanismo de Augusto Teixeira de Freitas, do direito brasileiro, do direito latino-americano, tinha aqui 

de fato um outro sinal de sua consistência e vitalidade, em suas diversas facetas, cuja relação recíproca deixo 

a cada um avaliar (certamente, para Freitas, era tão intenso e cheio de coerências quanto livre).” 

(UNIVERSITÀ DI ROMA II – TOR VERGATA. et al. Chiusura dei Lavori del Congresso Internazionale 

del centenario di Augusto Teixeira de Freitas. In: SCHIPANI, Sandro (Org.). Id. p. 521, tradução nossa). 
3 Sandro Schipani se refere ao seguinte trecho da carta de Teixeira de Freitas: “E demais, não me podeis fazer 

maior honra, do que chamando-me romanista. Nas leis e doutrinas do direito romano está depositada toda a 

philosophia do direito. Observai, que elle é um direito vivo, objecto constante das incubrações dos sabios da 

Allemanha, e ponto de partida de tudo quanto se tem escripto, e se tem de escrever em matéria de 

jurisprudência.” (carta de 22 de outubro de 1857, apud VIANNA, Manoel Alvaro de Souza Sá. Augusto 

Teixeira de Freitas: traços biographicos. Rio de Janeiro: Typographia Hildebrandt, 1905, p. 78). 
4 “[...] a linguagem comum que nos une a eles na linha de um relacionamento específico e global entre Roma 

e América.” (UNIVERSITÀ DI ROMA II – TOR VERGATA. et al. Op. cit. p. 526, tradução nossa). 
5 Ibid. p. 528. 
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Assim, por exemplo, enquanto no Code Civil des français (Code Civil) alguns 

direitos são resguardados ao cidadão, no Esboço do Código Civil, são assegurados ao 

homem, o que fica claro a partir da leitura de alguns dentre os seus dispositivos, como os 

arts. 35, 36 e 37, que versam sobre as pessoas de existência visível.6 

Pietro Gismondi enxerga em Teixeira de Freitas as principais virtudes de um 

grande jurista, um legítimo representante da tradição romanística: 

Dunque Teixeira de Freitas rappresenta per formazione culturale, per 

profondo sentire, per operoso impegno di giurista, un’originale presenza, 

che affonda le sue remote e vitali radici nel retroterra comune della cultura 

giuridica latina, della quale la tradizione romanistica e canonistica è tanta 

parte.7 

Nota-se, portanto, que este reconhecimento não se deu exclusivamente por 

sua contribuição à ciência do direito civil brasileiro e latino-americano, mas também por sua 

luta pela conservação e difusão do direito romano. Esse aspecto foi apontado por diversos 

autores brasileiros que se dedicaram ao estudo da vida e da obra de Teixeira de Freitas, como 

Silvio Meira, Sá Vianna, Spencer Vampré e Moreira Alves.  

Em síntese, os juristas italianos o enaltecem, especialmente, por reverenciar, 

preservar e difundir o direito romano em seu trabalho, cuja projeção internacional contribuiu 

para a difusão desse antigo direito nas novas nações latino-americanas.  

De fato, Teixeira de Freitas foi um exímio cultor do direito romano e dele se 

valeu para o exercício de sua arte. E esta afirmação é tão certa quanto a constatação de que 

sua obra permanece viva e, com ela, os preceitos romanistas que a fomentaram e que ainda 

hoje inspiram os legisladores brasileiros.  

São os mesmos princípios e as mesmas regras de direito romano que 

nortearam e ainda norteiam os legisladores italianos. Logo a linguagem comum, mencionada 

por Sandro Schipani, também continua viva e, assim, o estudo de Teixeira de Freitas 

permanece atual. 

Somado ao prestígio que goza no meio jurídico italiano, como forma de 

reconhecer a sua obra e de preservar a sua memória, foi promulgada uma lei no Brasil – Lei 

 
6 UNIVERSITÀ DI ROMA II – TOR VERGATA. et al. Chiusura dei Lavori... Id. p. 528. 
7 “Assim, Teixeira de Freitas representa, pela formação cultural, pelo sentimento profundo, pelo árduo 

empenho como jurista, uma presença original, que deita suas raízes ancestrais e vitais no solo comum da 

cultura jurídica latina, da qual a tradição romanística e canônica faz parte.” (Ibid. loc. cit. tradução nossa). 
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n.º 12.075, de 29 outubro de 2009 – instituindo o dia da integração jurídica latino-americana, 

a ser comemorado, todos os anos, na data de seu aniversário, ou seja, em 19 de agosto.  

A propósito, o projeto dessa lei – projeto de Lei do Senado Federal n.º 673, 

de 2007 – enaltece a importância de sua obra para o processo de codificação na América do 

Sul: “Como se houvesse uma solidariedade sul-americana, a partir do Código Civil 

Argentino, o Esboço de Freitas foi seguido por outras Nações Latino-Americanas, como o 

Paraguai e, em parte, o Uruguai.” 

Todavia, resta saber se esse reconhecimento contemporâneo por parte da 

doutrina italiana e do legislador brasileiro existiu no passado e, caso a resposta seja 

afirmativa, o quão intenso ele foi, ou seja, se o jurisconsulto brasileiro foi enfaticamente 

celebrado no Império do Brasil e em outros Estados durante o século XIX. A resposta a esta 

indagação é importante, pois nela residem elementos comprobatórios da efetiva contribuição 

de Teixeira de Freitas para a evolução do direito civil e para a difusão e a preservação do 

direito romano na América Latina.  

Neste ponto, vale a pena destacar que as escolhas feitas por Teixeira de Freitas 

foram determinadas por seus valores, suas preocupações e suas ambições; assim, para se 

compreender o alcance e a natureza de sua obra, faz-se necessário entender um pouco melhor 

quem ele foi. E, para entendê-lo, é preciso contextualizá-lo no tempo e no espaço, ou seja, 

no Brasil oitocentista. 

Aqui não se pretende traçar um perfil psicológico do renomado jurista, mas, 

sim, localizar elementos indicativos de sua personalidade, a qual, inserida em um 

determinado contexto – momento histórico –, definiu as suas escolhas. Tarefa que foi 

executada a partir da análise de documentos que não se perderam com o tempo – como 

algumas cartas e textos de titularidade inquestionável – e da leitura dos apontamentos feitos 

por diversos autores e juristas acerca do comportamento e das ideias de Teixeira de Freitas. 

Só assim foi possível identificar, em alguns casos, os principais motivos que o levaram a 

fazer as escolhas que fez e que, por consequência, definiram o rumo e as feições de sua obra.  

Vale reforçar que este processo de análise se fundamentou, como regra, nos 

registros históricos e na valorosa contribuição dos autores que se debruçaram sobre esse 

tema. Por conseguinte, na ausência de elementos comprobatórios, optou-se por permanecer 

no campo das hipóteses. 
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Tão importante quanto saber quem ele foi é identificar e nomear as suas ideias 

e os seus trabalhos mais impactantes, pois, para se aferir a projeção internacional de sua 

obra, é preciso, antes, compreender o que viria a ser projetado.  

Dito isso, a primeira parte desta tese foi dedicada ao estudo de sua vida e de 

suas ideias, cuidando de aspectos como formação, carreira e postura diante dos temas 

controversos que povoaram os Tribunais do Império do Brasil. Aqui foram identificados 

comportamentos e escolhas que acabaram por definir a sua trajetória. 

Com o objetivo de demonstrar a sua inaptidão para a política e a sua 

intransigência, por exemplo, foi desenvolvido tópico pertinente ao polêmico caso de 1857, 

debatido no IAB, que versou sobre a condição dos filhos nascidos de escrava livre por 

testamento que se encontrasse sob a condição de servir a determinado herdeiro enquanto este 

vivesse.  

Foi um caso marcado pelo nítido conflito entre preceitos de ordem jurídico-

moral, favoráveis à liberdade desses filhos, e leis positivas, defensoras da ordem e do direito 

de propriedade. Naquela ocasião, posições opostas foram visceralmente defendidas e, ao 

final, Teixeira de Freitas renunciou ao cargo de presidente do referido Instituto. 

A polêmica também serviu como pano de fundo para se apresentar um retrato 

do Império do Brasil na segunda metade do século XIX, para revelar qual o papel reservado 

aos juristas brasileiros e para identificar quais eram as suas pretensões e os seus temores, 

pois, ao que parece, esses juristas se dedicaram à pacificação do direito no âmbito nacional. 

É importante ressaltar que, corroborando essa posição, somente tempos depois o autor se 

interessaria por divulgar suas ideias no exterior.  

Não obstante, o denominado Jurisconsulto do Império foi um dos expoentes 

da efervescente cultura jurídica que se desenvolveu no período oitocentista, profundamente 

influenciada pela necessidade de consolidação do Estado brasileiro que se formava. 

Intelectual de invulgar prestígio e ávido por conhecimento, teve acesso aos 

trabalhos de renomados juristas e jusfilósofos do Velho Continente e deu especial atenção 

aos novos estudos sobre metodologia jurídica desenvolvidos na região que viria a se tornar 

o Império da Alemanha, material que se transformou em singular ponto de partida para a 

construção de um sistema legal coeso e harmonioso, aqui entendido tanto do ponto de vista 

extrínseco, como revelação do arcabouço jurídico edificado, quanto intrínseco, como 

conjunto normativo e principiológico harmonicamente constituído.  



16 

As principais influências de Teixeira de Freitas neste campo foram Gottfried 

Wilhelm Leibniz e Friedrich Carl von Savigny. Este, por desenvolver a ideia de sistema 

intrínseco, pautado na concepção do direito como sistema histórico, filosófico e dogmático. 

Aquele, por sua dedicação ao método, nitidamente marcado pela geometria e harmonia, pela 

continuidade e universalidade. E, ao beber dessas fontes, inspirou-se e propôs ideias como a 

classificação e a distribuição dos temas em parte geral e parte especial, do pessoal para o 

material. 

Conceitos materializados na Consolidação das Leis Civis, que foi obra de 

caráter preparatório para a reforma da legislação civil brasileira e caracterizou-se por 

apresentar uma Parte Geral – composta por dois Títulos: Das Pessoas e Das Cousas – e uma 

Parte Especial – subdividida em dois Livros: Dos Direitos Pessoaes e Dos Direitos Reaes, 

iniciativas que seriam aperfeiçoadas em seu Esboço do Código Civil. 

Por fim, foram abordadas as suas propostas de elaboração de um código geral 

e de unificação do direito privado. Ideias disruptivas, que, em um primeiro momento, foram 

bem recebidas, mas, posteriormente, descartadas. 

De fato, no âmbito nacional, Teixeira de Freitas foi um grande jurista, mas a 

sua imagem como codificador ficou comprometida pelo insucesso de suas tentativas, 

restando-lhe a chance de projetar-se internacionalmente.  

Assim, a segunda parte desta tese foi dedicada ao alcance internacional de sua 

obra, visto que ele se tornou referência no processo de codificação do direito civil na 

América Latina, sendo enfaticamente celebrado em terras estrangeiras. 

Na Argentina, o Esboço do Código Civil serviu de base para que o político e 

jurista Dámaso Simón Dalmacio Vélez Sársfield elaborasse um projeto que viria a se tornar 

o Código Civil de la República Argentina (Código Civil argentino), que, por sua vez, 

influenciaria diretamente os legisladores paraguaio e uruguaio. 

Concorreu, nessa medida, com outro grande código latino-americano, o 

Código Civil de Chile (Código Civil chileno), que foi elaborado por Andrés de Jesús María 

y José Bello López, sob forte influência do Code Civil.  

Diante desse fato, justifica-se um tópico dedicado a Andrés Bello, que foi 

inserido na primeira parte desta tese por resvalar na originalidade de Teixeira de Freitas. 

Assim, cabe indagar se as ideias e a obra do jurista chileno não teriam se propagado e, 
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portanto, contribuído de maneira substancial para a evolução do direito civil e para a difusão 

e a preservação do direito romano na América Latina. 

Quando as ideias do jurista brasileiro ultrapassaram as fronteiras nacionais, 

as do jurista chileno já povoavam a literatura jurídica chilena e estrangeira. Naquele 

momento, o Chile se consolidava internamente e buscava o seu espaço no cenário 

internacional, assim como o Império do Brasil e as demais jovens nações latino-americanas.  

Da mesma forma, houve uma luta tácita pela hegemonia das ideias no campo 

jurídico. Foi uma espécie de Guerra Fria – velada, não declarada – cujo prêmio seria a 

influência preponderante sobre o direito civil dos Estados vizinhos. Com isso, não se 

pretende afirmar que, deliberadamente, Teixeira de Freitas e Andrés Bello desejassem um 

conflito, mas, sim, que suas ideias disputaram o mesmo espaço. 

Se, por um lado, é correto afirmar que Andrés Bello, Vélez Sársfield e 

Teixeira de Freitas foram imprescindíveis ao processo de codificação do direito civil latino-

americano, visto que várias nações recém-independentes se inspiraram em seus trabalhos, 

por outro, questiona-se quais são os verdadeiros méritos de cada um, em especial, os do 

jurista brasileiro. 

Os trabalhos e as ideias do jurista chileno, como o seu Código Civil e a sua 

proposta de consolidação prévia das leis civis chilenas, são anteriores aos do jurista 

brasileiro, logo interessa a esta tese saber se Andrés Bello não teria influenciado Teixeira de 

Freitas, e, se sim, identificar os registros que confirmem essa hipótese. 

Somado ao acima exposto, deve-se destacar que há pontos em comum entre 

a Consolidação das Leis Civis, o Esboço do Código Civil e o Código Civil alemão 

(Bürgerliches Gesetzbuch – BGB). Para muitos, essas similaridades se devem ao fato de 

Teixeira de Freitas e os autores do BGB terem bebido da mesma fonte.  

No entanto é sabido que a obra de Teixeira de Freitas antecede em algumas 

décadas o BGB e que os estudos de alguns juristas brasileiros oitocentistas foram 

regularmente publicados no Annuaire de Législation Étrangère (Annuaire), periódico 

francês recorrentemente consultado pelos juristas europeus, fruto do trabalho da Société de 

Législation Comparée. 

Dessarte, cabe indagar se os autores do BGB não teriam consultado o 

Annuaire e, assim procedendo, acessado as ideias de Teixeira de Freitas. Caso a resposta 
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seja afirmativa, resta saber se há algum registro que indique a consulta à obra do 

Jurisconsulto do Império pelos autores do BGB. 

As semelhanças entre as tábuas sintéticas da Consolidação das Leis Civis e 

as do BGB convidam à reflexão. Ambas contam com uma parte geral e outra especial e 

partem do abstrato para o concreto, ou seja, do pessoal para o real. Nesta medida, indaga-se 

se Teixeira de Freitas teria sido um visionário, um precursor das técnicas que seriam 

adotadas décadas depois pelos autores do BGB. 

Contudo é inegável que há substancial diferença entre fatos e conjecturas; 

logo não seria prudente acolher, apenas por alguma remota razão, os consensos estabelecidos 

acerca da originalidade e do efetivo alcance da obra de Teixeira de Freitas, tampouco refutar 

algum mérito não reconhecido. 

O objetivo desta tese foi procurar por indícios e provas que possibilitassem 

confirmar ou refutar a originalidade e o alcance internacional – especificamente na América 

Latina e na Alemanha – das principais ideias concebidas e desenvolvidas por Teixeira de 

Freitas ao longo de sua vida.  

Para responder a essas e a outras indagações, foi imprescindível o recurso às 

mais diversas fontes: aos estudos de renomados juristas e historiadores; aos documentos e 

periódicos digitalizados e aos fisicamente preservados em arquivos e bibliotecas; aos 

códigos elaborados à luz da obra de Teixeira de Freitas, como o Código Civil argentino; e, 

por fim, à Consolidação das Leis Civis, ao Esboço do Código Civil e a seus pareceres e 

cartas pertinentes ao tema em pauta.  

Não menos importante, foram ordenadas e concatenadas as informações 

obtidas conforme sua credibilidade e relevância. Exercício intelectual que se retroalimentou 

à medida que o estudo da questão fundamental se aprofundava e novas fontes foram 

surgindo.  

Assim, por exemplo, na busca por registros que indicassem uma possível 

influência da obra de Teixeira de Freitas sobre os autores do BGB, partiu-se dos estudos e 

apontamentos realizados por alguns juristas de renome, como Silvio Meira e Raoul de la 

Grasserie, para então se proceder à análise dos volumes disponíveis do Annuaire, à procura 

de referências diretas e indiretas à Consolidação das Leis Civis e ao Esboço do Código Civil.  
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Na execução dessa etapa, foram consultadas algumas edições do Annuaire – 

especificamente, de 1872 até 1902 –, visto ser período que poderia conter publicações sobre 

os trabalhos de Teixeira de Freitas e sobre o projeto de código que se tornaria o BGB. 

Procurou-se também no Annuaire por eventuais publicações dos integrantes 

da Vorkommission – Comissão Preparatória encarregada da definição do método e da 

estrutura do futuro BGB – e das duas comissões subsequentes. Elementos que poderiam 

comprovar o acesso desses intelectuais ao periódico francês. 

Adicionalmente, tentou-se localizar a documentação pertinente aos trabalhos 

das comissões encarregadas da elaboração do BGB, para leitura e análise de seus prefácios, 

de suas notas introdutórias e, quando possível, das informações registradas em suas atas e 

em sua exposição de motivos, a fim de se averiguar a existência de alguma menção aos 

códigos latino-americanos oitocentistas. 

Nessa fase da pesquisa, especial atenção foi dada às atas e aos motivos que 

tratam de temas e de propostas inovadoras, cuja originalidade eventualmente poderia ser 

atribuída a Teixeira de Freitas, como a concepção de uma parte geral.  

No âmbito da América Latina, estudou-se a influência de sua obra sobre os 

processos de codificação argentino, uruguaio e paraguaio, sendo este último uma 

nacionalização do Código Civil argentino. 

Como se disse antes, empreitada dessa envergadura demanda meticulosa 

classificação, fonte a fonte, conforme sua condição e importância relativas. Tarefa que foi 

desenvolvida sem perder de vista o escopo e as dificuldades ocasionadas pelas escolhas 

feitas.  

Assim, as fontes selecionadas ofereceram de fato informações pertinentes ao 

objeto desta tese, revelando, sempre que possível, indícios de méritos que singularizaram a 

obra de Teixeira de Freitas e, não menos importante, que possibilitaram distinguir com 

imparcialidade as atribuições dignas de crédito. 

Obtidas, classificadas, contextualizadas e, acima de tudo, avaliadas as 

informações, a conclusão nasceu por consequência, possibilitando, com certo grau de 

segurança, apontar quais foram os legítimos méritos de Teixeira de Freitas e qual o real 

alcance de sua obra, separando os fatos das conjecturas. 
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CONCLUSÃO 

No dia 13 de dezembro de 1883, os jornais noticiaram, em breves notas, o 

falecimento de Teixeira de Freitas, que ocorrera no dia anterior, em Niterói, bem distante 

dos burburinhos palacianos e dos acalorados debates ocorridos no IAB. 

Muito pouco se disse a respeito do homem que dedicara sua vida com afinco 

ao país, desempenhando com maestria as funções de jurista e advogado, e que alcançara 

projeção nacional e internacional, notadamente em nações latino-americanas, como a 

Argentina, o Paraguai e o Uruguai. 

Foi um romanista confesso, com muito orgulho, por acreditar que toda a 

filosofia do direito estava depositada no direito romano, e, acima de tudo, um jurista por 

excelência, um homem comprometido com a lei, mas completamente avesso à política, 

talvez por predileção à primeira ou por inaptidão à segunda. 

Afirmar que ele foi um jurista por excelência não significa dizer que se 

manteve distante das questões políticas e sociais do Império do Brasil, mas, sim, que, 

inspirado em seus valores e princípios, se concentrou nos aspectos jurídicos dessas questões. 

É uma constatação que se faz a partir da observação de sua postura diante de assuntos 

polêmicos, como o abolicionismo. 

Abolicionista ou não, é fato que a escravidão o incomodava, o que fica claro 

a partir da leitura de sua obra e de suas manifestações sobre o assunto. Assim, por exemplo, 

ele justifica a inclusão, a contragosto, na segunda edição da Consolidação das Leis Civis, 

das odiosas disposições sobre escravidão, o que é feito em nota de rodapé – até mesmo a 

resposta à Comissão Revisora foi redigida em nota de rodapé –, o que revela o seu 

descontentamento com o assunto. 

Em meados de 1850, o Brasil era um império em formação, cuja economia se 

sustentava nos engenhos e nas fazendas, e a ordem jurídica se alicerçava em uma legislação 

luso-brasileira volumosa, esparsa e, às vezes, conflitante. 

O IAB nasceu da necessidade de se trazer clareza legislativa e de se 

apaziguarem os ânimos na sociedade e nos Tribunais. Na Casa de Montezuma, os interesses 

políticos, às vezes, conflitavam com as ideias e as interpretações legais proferidas pelos 
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jurisconsultos que a integravam, pondo em risco a imagem de consenso interno que se 

desejava transmitir. 

Dentre seus membros, estava Teixeira de Freitas, cuja fidelidade à lei muitas 

vezes contribuiu para macular a imagem pacificadora acima mencionada. Foi ele um jurista, 

um técnico por excelência, inserido em um meio no qual a política era uma variável a ser 

considerada no processo decisório. 

Portanto eventos controversos, como o seu embate com Caetano Alberto, 

descrito nesta tese, não devem ser compreendidos como um duelo entre abolicionismo e 

escravagismo, entre o moralmente certo e o errado, o que seria uma espécie de reducionismo 

maniqueísta. É claro que Caetano Alberto estava imbuído do espírito libertário, mas isso não 

significa que Teixeira de Freitas defendesse de bom grado a escravidão. 

A propósito, pode-se pensar em uma aparente oscilação de valores por parte 

do Jurisconsulto do Império, pois, ao mesmo tempo em que defendeu a manutenção da 

condição de escravo – inclusive para a prole – no polêmico caso do IAB, contestou, 

veementemente, a inclusão da legislação sobre escravos na Consolidação das Leis Civis.  

Entretanto a suspeita acima é esclarecida ao se considerar que, para ele, como 

se disse, o direito era o único meio legítimo para se transformar a realidade. Assim, se aquilo 

que se deseja é o fim da escravidão, que isso se dê por meio de uma lei. De fato, assim dispôs 

em sua carta de renúncia à presidência do IAB. 

Foi um homem discreto, ensimesmado, de vida simples, que pouco deixou 

registrado sobre a sua vida privada. Como consequência disso, a busca da verdade se torna 

um grande desafio, restando apenas indícios e presunções ao pesquisador. 

No âmbito profissional, ele foi mais generoso, registrando suas ideias e 

percepções em textos brilhantes, como em sua introdução à Consolidação das Leis Civis, e 

em suas cartas, como a de 20 de setembro de 1867, na qual expôs os motivos que o levaram 

a desistir de sua ideia inicial de Esboço do Código Civil.  

Neste momento, destaca-se o contraponto com os outros dois artífices do 

processo de codificação do direito civil na América Latina: Andrés Bello e Vélez Sársfield, 

intelectuais tão próximos e, ao mesmo tempo, tão distantes. 

A proximidade reside na conexão existente entre os seus trabalhos, que 

contribuíram substancialmente para o desenvolvimento do direito privado nas nações recém-
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independentes; a distância, na forma como suas vidas se desenvolveram e nos respectivos 

papéis desempenhados, resultantes das diferentes visões de mundo e das ambições. 

As preocupações de Andrés Bello, como regra, não tinham fronteiras, ele 

mesmo não as tinha. De fato, residiu em vários países e, em cada um deles, inseriu-se e 

contribuiu para a cultura local. Atitude que se refletiu, por exemplo, em seus ideais 

libertários, que se estenderam a todos os países da América Latina.  

A mesma atitude se aplica ao campo do direito, visto que, embora tenha 

nascido na Venezuela, se tornou cidadão chileno e foi responsável pela elaboração do 

Código Civil desse país. E, ao mesmo tempo, desenvolveu e publicou obra de direito 

internacional. 

Vélez Sársfield foi um jurista que cuidou do direito nacional, ou seja, a sua 

preocupação era, essencialmente, com as questões que diziam respeito ao seu país, e, assim, 

contribuiu para a codificação do direito privado argentino. Contudo foi também um hábil 

político, que soube se adaptar aos cenários mais diversos. 

Teixeira de Freitas dedicou-se, essencialmente, ao direito brasileiro, sem 

preocupações imediatas com a projeção internacional de sua obra, visto que esse desejo foi 

manifestado apenas tempos depois, talvez por insatisfação diante do tratamento dispensado 

às suas ideias no Brasil. E, não menos importante, foi um homem avesso à política. 

Embora, de início, não tivesse pretensões internacionais, a sua obra 

atravessou as fronteiras, alcançando nações vizinhas, como a Argentina, onde Vélez 

Sársfield a acolheu francamente, utilizando-a para a confecção do Código Civil argentino, 

e, como se houvesse uma espécie de solidariedade, chegou rapidamente ao Paraguai e ao 

Uruguai. 

Por ironia do destino, há quem sustente que a Consolidação das Leis Civis e 

o Esboço do Código Civil chegaram às mãos do jurista argentino por questões políticas. A 

mesma política que, por diversas vezes, conturbou a vida do Jurisconsulto do Império, mas 

que, neste caso, trouxe-lhe alento. 

Na América Latina, como se disse, Teixeira de Freitas também dividiu a 

tribuna com Andrés Bello, que foi responsável pela elaboração do Código Civil chileno, cuja 

projeção internacional se fez sentir em várias nações. Entretanto este fato não diminui a 

relevância de seu legado.  
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É importante destacar que Teixeira de Freitas, ao elaborar o Esboço do 

Código Civil, se valeu do Código de Andrés Bello, criticando-o, quando julgou oportuno 

fazê-lo, e elogiando-o por seus méritos e inovações, em um verdadeiro exercício de 

humildade intelectual.  

Contudo, em seu Esboço do Código Civil, ele adotou muito pouco daquilo 

que fora construído pelo jurista chileno, mas não há surpresa alguma neste fato, visto que o 

compromisso de Teixeira de Freitas foi com a inovação, com as ideias disruptivas que 

fervilhavam em sua mente, e, como se sabe, a principal fonte do Código Civil chileno foi o 

Code Civil, ou seja, mais do mesmo. 

Foi humilde também ao reconhecer publicamente que já não acreditava mais 

no trabalho que vinha desenvolvendo, pois dele não resultaria um Código Civil que fosse 

digno do Brasil e de seu Imperador. E, assim, propôs, em substituição ao antigo Esboço do 

Código Civil, a confecção de dois códigos: um código geral, a reger o direito, e um código 

de direito privado, unificador do direito civil e do direito comercial.  

Novamente, são ideias, originais ou não, que ganharam forma inovadora em 

uma mente privilegiada, que compreendeu o direito de forma sistêmica, como um todo 

organicamente integrado.  

Sua obra também cruzou o Atlântico, graças à pena do Barão de Ourém, que 

encontrou no Annuaire de Législation Étrangère o veículo ideal para que as ideias do 

Jurisconsulto do Império fossem divulgadas pela Europa. 

A partir da leitura de diversas edições do Annuaire, constatou-se que foram 

publicadas, concomitantemente, matérias versando sobre a obra e as ideias de Teixeira de 

Freitas e sobre os trabalhos das comissões encarregadas da elaboração do BGB. 

Foram encontrados, assim, artigos sobre o recém-constituído Império da 

Alemanha e sobre o Império do Brasil, registrados em um periódico francês de reputação 

ilibada e de ampla circulação para os padrões da época. 

Os nomes de alguns integrantes das referidas comissões foram localizados 

nos capítulos dedicados ao Império da Alemanha e aos seus estados-membros; logo é 

razoável supor que esses juristas tenham consultado o periódico francês e, assim, 

eventualmente, se deparado com as ideias de Teixeira de Freitas. 
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Portanto a busca por indícios de uma eventual influência das ideias de 

Teixeira de Freitas sobre os autores do projeto do BGB, a partir da leitura do Annuaire, foi 

bem-sucedida. Todavia isto não significa que os juristas alemães efetivamente se inspiraram 

nessas ideias para a elaboração do novo código. Como dito, o que se tem são indícios. 

Constatou-se também que algumas dessas ideias circulavam na Europa antes 

da divulgação dos trabalhos de Teixeira de Freitas, como a de unificação do direito privado, 

então presente na Itália e na região que viria a se transformar no Império da Alemanha.  

Assim, entre as décadas de 1850 e 1860, tanto Teixeira de Freitas como os 

juristas alemães refletiam sobre a possibilidade de se criar um único código dedicado ao 

direito privado, ou seja, unificador dos dispositivos de direito civil e de direito comercial. 

Em certa medida, a situação se repete com a ideia de uma parte geral, visto 

que algumas passagens de direito romano, apontadas como fonte de inspiração pelos juristas 

alemães, são as mesmas que o jurista brasileiro apresentou como fonte para confecção de 

um código geral. São ideias relativamente distintas que nascem de uma mesma fonte.  

No que se refere aos documentos pertinentes aos trabalhos das comissões 

encarregadas da elaboração do BGB, as pesquisas se concentraram na exposição de motivos 

e nas atas dedicadas à parte geral, conforme critérios expostos no capítulo dedicado a esse 

assunto, e, após a leitura do material selecionado, nenhuma referência expressa à obra ou às 

ideias de Teixeira de Freitas foi localizada. 

Com base em tudo quanto aqui exposto, o que se tem, vale reforçar, são 

indícios e não provas claras da influência de Teixeira de Freitas sobre os integrantes das 

comissões dedicadas a elaboração dos projetos. 

Por outro lado, partindo-se da premissa que a diretriz imposta aos 

elaboradores do BGB foi a de se construir um código singular, completamente novo e 

diferente dos demais códigos existentes, interessa saber se eles estariam dispostos a revelar 

uma eventual inspiração em um projeto latino-americano. Acredita-se que não, mas, 

novamente, trata-se de mera suposição. 

Dessarte, parece lógico afirmar que parte substancial das ideias apresentadas 

e defendidas por Teixeira de Freitas não são, exclusivamente, dele. São, na verdade, ideias 

difundidas no meio jurídico internacional oitocentista. 
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No entanto seria uma imensa injustiça afirmar que, por consequência, não há 

originalidade alguma em sua obra, ou seja, que Teixeira de Freitas foi apenas mais um jurista 

atento às novas ideias que circulavam pela Europa.  

Decisivamente, há originalidade e genialidade em sua obra, as quais residem 

na forma como essas ideias foram desenvolvidas por Teixeira de Freitas, o que se verifica 

tanto na Consolidação das Leis Civis como no Esboço do Código Civil.  

É fato que a ideia de consolidação do direito vigente é antiquíssima, não 

havendo originalidade alguma em sua propositura, todavia a sua execução por Teixeira de 

Freitas foi revolucionária. 

Na Consolidação das Leis Civis, as matérias foram expostas de forma 

sistêmica, isto é, foram distribuídas entre uma parte geral, subdividida em pessoas e em 

coisas, e outra especial, composta pelos livros de direitos pessoais e de direitos reais. Algo 

disruptivo para a época. 

No Esboço do Código Civil, outras técnicas inéditas foram adotadas, como a 

elaboração de um título preliminar, versando sobre a aplicação espaço-temporal das regras 

do código civil, e a adição de uma terceira seção, dedicada aos fatos, na parte geral. 

Algumas dessas técnicas reapareceriam tempos depois no BGB. Logo, no 

mínimo, pode-se afirmar que Teixeira de Freitas foi original ao se afastar por completo dos 

paradigmas imperantes à época: o Code Civil e o Código Civil chileno. 

Diante de todo o exposto, embora se questione a titularidade de algumas 

ideias defendidas por Teixeira de Freitas, assim como o seu alcance em termos de projeção 

internacional, não há razão alguma para se questionar a inovação presente na forma como 

ele as desenvolveu e, aqui, certamente, reside o mérito deste grande visionário. 

Enfim, resta dizer que, diante dos desafios que a vida apresenta ao homem, 

duas são as posturas possíveis: uma, conformista, convida-o a aceitar passivamente as coisas 

como elas são; outra, proativa, convida-o a atuar como agente de transformação da realidade 

em que se insere.  

A primeira, como regra, contará com a ampla aceitação de seus pares, pois 

nunca será motor de mudanças, as quais, por natureza, geram desconforto. A segunda será, 

impreterivelmente, contestada por muitos, pois o novo incomoda e convida à reflexão, que 

pode resultar na contestação da realidade vigente. 
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A postura inovadora e crítica se assemelha à descrita no Mito da Caverna de 

Platão, registrada em sua obra A República, no qual alguém ousa abandonar a segurança da 

caverna e acaba por perceber o mecanismo indiferente do jogo de sombras, que se lhe 

apresentava como única e inexorável realidade, e, ao final, sofre as consequências de sua 

postura contestadora. 

A metáfora platônica defende, essencialmente, a prevalência da razão sobre 

os sentidos, como meio de se superar o senso comum. E, em certa medida, Teixeira de Freitas 

inovou, transformou, defendeu ideias à frente do seu tempo, e, portanto, ousou deixar a 

segurança da opinião comum e aceitou o desafio de singrar “mares nunca dantes navegados”, 

deixando para a história do direito um imenso legado. 
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