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I 

O jurista Clóvis Beviláqua é uma das grandes permanências culturais 
do Brasil e a história da sua vida e das suas idéias e obras abrange um 
fecundíssimo período da vida nacional, que se desdobra até quase a 
primeira metade do século XX, pois esse eminente brasileiro faleceu 
em 1944. 

Se é exato dizer que os indivíduos são, em larga escala e medida, 
frutos das suas próprias circunstâncias, na conhecida e sempre lembrada 
observação de Ortega y Gasset, será sempre necessário saber-se o mais 
possível acerca das suas histórias pessoais e familiares, onde certamente 
se acham incrustadas as sementes da explicação de muitos dos seus 
c o m p o r t a m e n t o s e a t i t udes , pelo menos daqueles que são os 
fundamentais de suas condutas na vida. 

No caso de Clóvis Beviláqua, essas circunstâncias lhe são bem pró
ximas, pois as pesquisas da sua ancestralidade familiar oferecem dados 
mais ou menos confiáveis somente até a geração dos seus avós; embora 
este seja um recuo bastante pequeno, do ponto de vista da organização 
da sua genealogia, permite compreender com relativa clareza certos 
aspectos da vida retraída e ostensivamente modesta que ele se impôs, o 
que lhe valeu, ainda no curso da sua existência, a fama de asceta que 
carregou até o fim, aos 85 anos de idade. 

Foi em Vila Viçosa Real da América, no Ceará, que Clóvis Beviláqua 
veio ao mundo em 4 de outubro de 1859, sendo o segundo filho do 
Padre José Beviláqua, Vigário da Paróquia, em pleno exercício das 
funções sacerdotais, e de Maria Martiniana de Jesus; aos 10 anos de 
idade foi mandado à cidade de Sobral para estudar, onde permaneceu 
por apenas 2 anos, pois em 1871, com 12 anos, foi para Fortaleza, onde 
inicialmente se matriculou no educandário Atheneu Cearense, sendo 
logo transferido para o Liceu do Ceará, onde iniciou amizades para a 
vida inteira com figuras que seriam exponenciais na vida cultural da 
Província e do Brasil, como Capistrano de Abreu, o historiador mais 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



original, e o poeta Paula Ney, autor do belo poema de amor à Fortaleza, 
onde a chama, com toda propriedade, de a loura desposada do sol. 

Em 1876, com 17 para 18 anos de idade, mudou-se para o Rio de 
Janeiro, inicialmente matriculando-se no Externato Jasper, mas se 
passando logo depois para o Mosteiro de São Bento, por influência do 
Vigário Beviláqua, seu pai, que provavelmente o desejava na carreira 
eclesiástica, como era comum, àquela época. 

No Rio de Janeiro, também estudando e freqüentando os prepara-
tórios jurídicos, reencontra o amigo Paula Ney e, juntamente com ele e 
o colega Silva Jardim (que depois seria republicano exaltado e vítima 
de morte trágica), funda o jornal acadêmico Labarum Literário, em cuja 
denominação se denota tanto a propensão para as letras, como a 
influência do idioma latino, também denotador desse mesmo rumo 
literário, de influência paterna. 

Na apresentação do primeiro número, é Clóvis Beviláqua quem 
escreve o que hoje se chamaria de editorial, lançando idéias que, se não 
eram de todo originais, eram, sem dúvida, surpreendentes num 
rapazinho de cerca de 18 anos, recém-chegado da Província do Ceará; 
dizia então o jovem Clóvis: 

O Século XIX, nascido de uma revolução, somente de evoluções 
gigantescas pode viver Nas lufadas infrenes das temp^estades de noven
ta e três, que lá rolavam assolando o velho mundo, baquearam as insti
tuições gangrenadas e vetustas, as crenças carcomidas e polutas, ao 
ápice do pedestal, que lhes ergueram povos adormecidos, quase mortos, 
entorpecidos e acobardados pelo fanatismo e pelo servilismo. Precipi
tou-se o furor da procela sobre a França — cabeça do mundo — fez em 
pedaços o trono de Luiz XVI, guilhotinou culpados e inocentes, saciou-
se em sangue, porém ainda deixou o suficiente para redimir o mundo. 
(...). Então das ruínas de um século, outro, pululando de seiva, surgiu 
banhado em luzes de crenças novas de novo ideal! (...). As idéias nos 
crâneos de moços não podem, por muito tempo, ficar acrisoladas, neces
sitam de expandir-se, de ostentar-se aos olhos do mundo, esforçamo-
nos para, no menor espaço de tempo possível, fazê-la real e patente. Eis 
porque aparece hoje à luz da publicidade mais um campeão da liça 
literária e jornalística. (...). Pugnamos pela liberdade, porque queremos 
o plebeu hombreado com o nobre, o rei em comunhão com o povo. (...). 
Batalhamos pelo progresso, porque queremos o aperfeiçoamento da 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sociedade e a difusão da instrução em todas as classes. Lutamos p>elo 
porvir, porque o porvir é a glória e a perfectibilidade; porque ele é a 
esperança da humanidade, e essa esperança é a sua vida. 

Vê-se dessas palavras que o jovem Clóvis era fortemente tocado 
pela preocupação filosófica, como aliás veio a revelar nos anos subse
qüentes da sua vida acadêmica, pois só penetrou mais profundamente 
nos estudos da Ciência Jurídica praticamente depois de formado na 
Faculdade de Direito do Recife, em 1882, tendo ingressado quatro anos 
antes, sendo dominante a figura do sergipano mais ilustre, o Professor 
Tobias Barreto de Meneses, o qual influenciaria fortemente a sua 
formação jurídica, onde também cintilavam outras estrelas de primeira 
grandeza, como Sílvio Romero, Graça Aranha e Martins Júnior, isso 
sem falar nas impressionantes aparições de Castro Alves, no Teatro de 
Santa Izabel, no centro da grande metrópole. 

Recife já era uma cidade cosmopolita, regurgitando de gente, 
mesclada de todas as cores das raças humanas, com altas casas senhoriais, 
homens e mulheres elegantes, vestidos à moda européia, grandes ruas 
calçadas, belas, suntuosas e ricas igrejas, irmandades, clérigos, padres e 
frades, juristas da maior expressão e, acima de tudo, um justo orgulho 
do seu amor à liberdade, dos seus heróis passados e mais recentes, o 
que levou Tobias Barreto a dizer, referindo-se à cidade, tu tens nas unhas 
de pedra, cabelo e trapo holandês. 

A Faculdade de Direito do Recife já era, nesse tempo, o que se 
chamaria de referência nacional, rivalizando com a de São Paulo e 
agrupando uma constelação de grandes nomes do Direito, da Filosofia 
e da Sociologia, formando a famosa Escola do Recife, com definido 
pensamento jurídico e ideologia política. 

Os intelectuais e estudantes agrupados na Escola do Recife, sob a 
liderança e a influência de Tobias Barreto, marcariam uma fase 
importante do desenvolvimento da Ciência Jurídica no Brasil, como 
também o das outras ciências sociais, notadamente a Sociologia, na 
perspectiva comteana, segundo relato do eminente Professor Nelson 
Saldanha. 

Formado Bacharel em Direito, regressa Clóvis à província natal, onde 
participou de dissenso com o seu Presidente, Doutor Domingos Antônio 
Raiol, ao pleitear o cargo de Promotor Público de Aquiraz, sendo-lhe 
negado o pedido, sob o fundamento de que se achava ocupado e não 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



havia, do ponto de vista do Presidente, razão alguma para dispensar o 
servidor que se vinha portando com desempenhoi satisfatório. 

E possível que Clóvis, no entanto, tenha se sentido fortemente 
vulnerado no seu direito e, tendo bem presente a lição: de Rudolph von 
Ihering (então na maior voga nos meios acadêmicos), segundo a qual ê 
um dever resistir à injustiça ultrajante que chega a provocar a própria 
pessoa, insiste junto ao Governo em ser nomeado para a Piromotoria 
Púbhca de Aquiraz, provocando um verdadeiro confronto com a 
administração provincial. 

Alega em prol da sua pretensão que a Lei 251,, de 03.12.1841, lhe 
conferiria esse privilégio, já que estabelecia preferência em favor dos 
Bacharéis formados, para preencher os cargos de Fromotor de Justiça, e o 
ocupante do cargo em Aquiraz não preenchia esse requisito. 

De qualquer sorte, não logrou Clóvis Beviláqua obter o desejado 
posto de Promotor de Justiça de Aquiraz nem aceitou outro que lhe 
ofereceu o Presidente da Província, ou seja, o cargo de Promotor de 
Justiça de Maria Pereira (antigo nome do atual município de Mombaça), 
que foi prontamente rejeitado. 

Recusando o cargo que lhe foi oferecido, não poupou o Presidente 
de fortes ataques pela imprensa da Província, criticando de forma 
veemente o que entendia ser uma injustiça contra o seu direito e um 
menoscabo com a qualidade do serviço publico, preferindo manter no cargo 
um Fromotor leigo, quando um bacharel formado postulava o seu exercício, 
com amparo em norma legal. 

O episódio parece não ter ficado esquecido na memória do notável 
jurista, pois anos à frente, quando se dedicou a escrever a História da 
Faculdade de Direito do Recife, apenas refere o nome de Domingos Antônio 
Raiol como um dos formandos da Turma de 1854, não mencionando 
nada além, apesar do Barão de Guajará ter sido notável no seu tempo 
como escritor de obras historiográficas de reconhecido valor, chegando 
a ser Presidente de duas Províncias do Império (Ceará e São Paulo). 

Talvez decepcionado com esse revés ou porque fosse o seu destino, o 
certo é que Clóvis Beviláqua logo se despediu da sua terra e tomou 
outros rumos, começando a palmilhar a estrada que o transformaria 
no notável jurista e respeitado pensador que chegou a ser. 

Parece que estava escrito que Clóvis Beviláqua haveria de ser mesmo 
Promotor de Justiça, pois, não tendo logrado esse intento na sua terra 
natal, viria a alcançar esse objetivo nas terras da Província do Maranhão, 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



cujo Presidente, o Bacharet |osé Manoel de. Freitas-, o, nomeou paja 
esse postOr em: Alcântara; a explicação que se: dá para esse fato ê a de 
que, ainda nos tempos de estudante, no Recife,, Clôvis; se tornara muitoj 
amigo de Jiosé; Alfredo de FreitaSy filho: do Presidente^ perante quem 
teria exercido influência em favor do colega, para obtenção do cargo. 

Outro detalfee importante è o de que o Doutor José Manoel de Freitas 
tinha uma filha,, Amélia Carolina de Freitas,, por quem Clôvis estava 
apaixonado, de sorte que: a nomeação para Alcântara vinha bem a 
calhar, tanto assim que Clôvis Beviláqua veio realmente a se casar com 
Amélia Carolina e com ela viveu até o fim da vida. 

Também merece destaque que o Doutor José Manoel de Freitas, 
depois Desembargador,, sogro de Clôvis Beviláqua, foi poucO' tempo 
depois do casamento da filha nomeadoi Presidente da Província de 
Pernambuco, de modb que foi quase um imperativo para Clôvis,, depois; 
de casado, retomar às plagas recifenses, de onde haveria de alçar os 
mais altos vôos da sua vida acadêmica e profissional., 

No começo do ano de 1884, Clôvis se demite do cargo de Ptomotor 
Público de Alcântara e se desloca para a Cidade do Recife,, sendo o 
sogiro o Presidente da Província. 

11 

Notabilizado como jurista, a dimensão filosófica de Clôvis Beviláqua 
deixou de aparecer na sua pujança, mas a sua preocupação; nesse 
território da cogniçâo era, antes de tudo, uma real preocupação com o 
estudo do universo humano, na sua complexa integralidade, e não,, 
como poderia parecer, um esforço para a compreensão de textos 
filosóficos consagrados ou o repassar histórico das sucessivas fases do 
próprio pensamento criativo. 

Nesse sentido, Clôvis era um filósofo completo, pois utilizava o 
conhecimento do passado para compreender e projetar os problemas 
e as soluções dos homens do seu tempo e igualmente dos seus pósteros, 
nisso tendo produzido obra perene. 

A vocação filosófica, assim compreendida, e o seu nunca cessante 
desejo de estudar e escrever, que nele era uma autêntica vocação,, 
levaram-no a se afastar de algumas atividades importantes e a recusar, 
em outras ocasiões, funções relevantes, sob Oi fundamento de que 
poderiam interferir na realização desse seu aprendizado interròinável.. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Justamente por isso, tendo sido eleito Deputado Constituinte do 
Ceará Republicano e também Presidente do Congresso Constituinte 
do Ceará em 1891, concorrendo decisivamente para a elaboração da 
Constituição Cearense de 1891, renunciou ao mandato de Deputado, 
logo nos primeiros dias do ano seguinte. 

Alguns anos mais tarde, já no Rio de Janeiro e consagrado como 
jurista, escritor e filósofo, renunciaria às atividades da Academia 
Brasileira de Letras, da qual era membro e um dos seus quarenta 
fundadores, ocupando a cadeira 14, cujo patrono era o seu ilustre 
conterrâneo Franklin Távora. Clóvis nunca deu explicações para esse 
seu gesto, apenas comunicando a decisão ao presidente da entidade. 

É possível que esse seu desgosto com a ABL tenha resultado da 
inaceitação da candidatura de dona Amélia de Freitas Beviláqua, sua 
mulher, a uma cadeira na Casa de Machado de Assis, mas isso é apenas 
uma hipótese, embora Clóvis tenha publicado, na época, críticas muito 
fortes aos acadêmicos, o que evidencia que tanto dona Amélia, como 
ele, eram espíritos avançados para o seu tempo, pois já anteviam o 
ingresso de uma acadêmica feminina. 

Outra abdicação notável feita por Clóvis Beviláqua em favor da sua 
dedicação aos estudos foi a recusa em assumir uma vaga no Supremo 
Tribunal Federal, mais uma vez sem explicações minuciosas para o gesto. 

É certo dizer que o amadurecimento do espírito de Clóvis, embora 
tenha sido constante, foi, no entanto, lento, talvez por causa dos seus 
arroubos contra a escravidão e também, em certas fases, contra a 
Monarquia, mas sempre sob inspiração política elevada, como naquela 
famosa passagem em que verberava contra Rui Barbosa, já respeitável 
no Brasil e no exterior, quando era um jovem de apenas 25 anos. 

III 

A consagração de Clóvis Beviláqua como o maior jurista do Brasil e, 
possivelmente, um dos maiores das Américas não veio somente da 
elaboração do Código Civil, concluída em 1916, após anos de aplicado 
labor, mas também de outras obras com idêntica densidade jurídica. 

Uma revisitação aos antecedentes históricos da idéia da codificação 
civil, no Brasil, e da elaboração sistemática do Código Civil mostrará 
que se trata, com efeito, de idéia antiga e por certo se vincula, de algum 
modo, à própria criação dos cursos jurídicos de Olinda e São Paulo 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(1827), ligando-se também a nomes de invulgar expressão na política 
e no campo do Direito, como Eusébio de Queiroz, Paula Batista, Teixeira 
de Freitas, Zacarias de Góis e Cândido Mendes de Almeida. 

Tanto foi assim, que a Carta Política Imperial, outorgada em 1824, 
já mandava organizar, o quanto antes, um Código Civil e Criminal, 
fundado nas sólidas bases da justiça e equidade (art. 179, XVIII), o que 
parecia indicar uma forte preocupação com os pos tu lados 
jusnaturalistas, então em franca aceitação. 

Quase uma vintena de anos depois (1843), na presidência do 
Instituto dos Advogados Brasileiros, o Bacharel Francisco Gê Acaiaba 
de Montezuma aderia à idéia da codificação civil, embora ressalvando 
não entender que isso fosse fundamental para a consolidação das boas 
leis. 

Pouco depois (1845), o Barão de Penedo (Francisco Inácio de Carvalho 
Moreira), Bacharel formado na Faculdade de Direito de São Paulo, daria 
novo impulso a essas idéias, propondo a codificação das leis civis do 
Brasil, mas foi somente em 1848, com Eusébio de Queiroz no Ministério 
da Justiça, que a idéia da codificação civil ganhou foros de oficialidade. 

Todavia, um pouco antes (1830), foram editados o Código Criminal 
do Império e o Código Processual Criminal do Império (1832), 
enquanto somente em 1850 viria o Código Comercial, permanecendo 
o Processo Civil como se sabe, sob a regência do conhecido Regulamento 
737, antecedente mais próximo das leis processuais do País. 

A codificação do Direito Civil substantivo foi uma preocupação que 
teve tenaz persistência durante todo o Segundo Reinado, cabendo 
registrar as seguintes importantes sínteses, também chamadas de 
esboços: a de Augusto Teixeira de Freitas (1858), a de José Tomaz Nabuco 
de Araújo (1873) e a de Joaquim Felício dos Santos; mas esses fecundos 
trabalhos foram todos abruptamente interrompidos com a implantação 
da República (1889), somente sendo retomados anos mais tarde, em 
clima de maior objetividade. 

Convém lembrar que naquela época estava em voga o pensamento 
de Savigny, jurista alemão de grande prestígio, que via na codificação do 
Direito um ideal e uma vocação do seu tempo; bem por isso, quase todas 
as nações vizinhas do Brasil já haviam adotado os seus códigos civis e tal 
iniciativa era sinal de avanço cultural e de inserção no espírito do século. 

Pode se criticar que esse espírito do século importava também no 
acolhimento de alguns pressupostos do ideal positivista, refletindo 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



aqueles mesmos pensamentos que animaram os elaboradores do Código 
Napoleão (1808), do qual se dizia ter a intenção de fwscrever a exegese. 

O primeiro Governo Provisório da República encarregou o seu 
Ministro da Justiça Campos Sales de providenciar a elaboração de um 
ante-projeto de Código Civil para o Brasil, tendo ele convidado o 
professor Coelho Rodrigues, da Faculdade do Direito do Recife, então 
Senador, que o consumou, mas terminou sem aceitação pelo Governo 
do Marechal Floriano Peixoto. 

Quando Cióvis Beviláqua escreveu, em 1896, o estudo sobre o 
problema da codificação do Direito Civil do Brasil, já despontara como 
jurista e homem de larga cultura e vasto saber, autor de inúmeros livros 
filosóficos, políticos e jurídicos, tais como: Estudos de Direito e Economia 
Política (1883), Conceito Antigo e Moderno da Metafísica (1888), Lições 
de Legislação Comparada (1893), Direitos das Obrigações, Criminohgía 
e Direito, Direito de Família (1896), além de outras obras, como: Juristas 
Filósofos (1897) e Direito das Sucessões (1898), 

Mesmo reconhecendo que a codificação sacrificava a flexibilidade 
dos costumes, Cióvis entendia que a dureza de formas jurídicas produzia 
clareza e precisão de idéias, aumentando o nível da segurança jurídica 
e reduzindo a margem de arbítrio dos depositários do Poder. 

Foi graças a esse cabedal que Epitácio Pessoa, guindado a Ministro 
da Justiça do Governo Campos Sales, convidou, em 1899, o Mestre 
Cióvis Beviláqua para elaborar um projeto de Código Civil; Cióvis tinha 
apenas 40 anos e havia no universo de juristas do Brasil nomes de maior 
projeção como Lafaiete Rodrigues Pereira, Antônio Coelho Rodrigues 
(elaborador do projeto recusado pelo Governo Floriano Peixoto) e o 
notável e inexcedível Rui Barbosa. 

Sem dúvida, o paraibano Epitácio Pessoa queria mesmo um 
conterrâneo nordestino para essa tarefa de elaborar o projeto de Código 
Civil e não lhe foi difícil justificar a escolha do nome de Cióvis Beviláqua, 
já que reconhecidamente credenciado para a função. 

Cióvis começou a trabalhar no projeto do Código em abril de 1899 e o 
sistematizou dividindo-o em livros, tais como hoje os conhecemos; a 
imensidão da tarefa era agravada pela oposição de alguns juristas 
consagrados, como Rui Barbosa, que considerava Cióvis Beviláqua imaturo 
para uma empresa desse porte e criticava Epitácio Pessoa pela escolha, 
dizendo que tinha sido um rasgo do coração e afirmava, ainda, que faltava 
a Cióvis a ciência da língua, a vernaculidade e a casta correção no escrever. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Não se intimidou Clóvis com isso e elaborou o plano geral do Código 
da seguinte forma: 

1. uma Lei de Introdução; 
2. uma Parte Geral; 
3. uma Parte Especial, abrangendo esta 

a) o Direito da Família, 
b) o Direito das Coisas, 
c) o Direito das Obrigações e 
d) o Direito das Sucessões. 

Cada qual dessas partes comportaria uma discussão fecunda e isolada, 
em se levando em conta os aspectos sociais, políticos e econômicos da 
época, bem como os conflitos de opiniões jurídicas divergentes, a 
pretexto dos seus dispositivos e da maior ou menor dose de modernidade 
que o autor do projeto tivesse revelado. 

De todo modo, em novembro de 1900, o Presidente Campos Sales 
envia ao Congresso Nacional o projeto de Código Civil, elaborado por 
Clóvis Beviláqua e com cuidadosa exposição de motivos do Ministro 
Epitácio Pessoa. 

Mesmo assim, alguns juristas continuaram criticando o traballio de 
Clóvis, como Coelho Rodrigues, além de estudos monográficos sobre 
certos institutos consagrados no projeto. 

Na Câmara, formou-se uma comissão de 21 membros para analisar 
o projeto, tendo ficado a Presidência com José Joaquim Seabra e a 
Relatoria com Silvio Romero; a discussão do projeto se desenrolou em 
várias sessões, participando personalidades de destaque e também 
Tribunais de Justiça e Faculdades de Direito. 

Após vencidos os percalços da Câmara o projeto foi encaminhado 
ao Senado no começo do ano de 1902, onde foi submetido a uma 
comissão especial em que pontificava Rui Barbosa, que apresentou 
emenda a quase todos os artigos, fazendo um trabalho paralelo ao 
projeto, assumindo a feição de um verdadeiro substitutivo. 

Somente em 1908, constituiu-se nova comissão para continuar a 
análise do projeto, separado em partes autônomas e apenas em 1911 é 
que se deu aprovação em segunda discussão. 

Foram muitos os institutos e as disposições do projeto que tiveram 
de sofrer ajustes para que se obtivesse aprovação, mas a estrutura do 
projeto de Clóvis Beviláqua foi em geral respeitada. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No fim do ano de 1916 o projeto se converteu em Lei, que entrou 
em vigor em 1̂  de janeiro de 1917. 

IV 

Ao lado da sua privilegiada posição de autor do Código Civil 
Brasileiro de 1916, Clóvis Beviláqua desenvolveu ainda intensa atividade 
como doutrinador e parecerista, integrando com destaque a nobre classe 
dos Advogados que se agrupava, antes da instituição da Ordem dos 
Advogados do Brasil, no célebre Instituto dos Advogados Brasileiros, 
fundado pelo Imperador Dom Pedro II, sendo certo que foi nessa 
entidade que se geraram ou se desenvolveram muitas idéias políticas, 
bem como a iniciativa para fundação da OAB. 

Os Advogados sempre tiveram, desde o começo da vida nacional, 
notável importância na discussão dos grandes temas da nacionalidade, 
sendo essa presença mais forte nos anos finais do Império e nos 
primeiros da República, quando muitos dos seus quadros ocuparam 
as mais destacadas posições no Parlamento, nos Gabinetes e 
Ministérios, não sendo exagero afirmar que essa teria sido a Era dos 
Bacharéis. 

No Instituto dos Advogados estava a sede de notáveis discussões e 
não apenas pela imponente presença do Imperador; eram sempre acesos 
os debates em torno dos mais importantes temas da época, tais como a 
abolição da escravatura, a continuidade da Monarquia e outros de índole 
política, além daquerout ros de conteúdos mais técnicos, como a 
reforma constitucional, a adoção de leis para controle dos atos da 
Administração Pública, a amplitude do Habeas Corfus, a necessidade 
de controle dos atos administrativos lesionadores de direitos e outras 
tantas inovações, além das discussões em torno do ideal de codificação 
das Leis Civis, assunto que ocupou por largos anos a intelectualidade 
jurídica do País. 

Clóvis Beviláqua foi membro destacado do Instituto dos Advogados 
e um dos seus maiores - talvez mesmo o maior - incentivador de suas 
atividades no campo da cultura, inclusive para além do horizonte 
estritamente jurídico, numa época em que a Presidência da entidade -
primeiro com o afamado Bacharel Francisco Gê Acaiaba de Montezuma 
e, depois, com o ilustre Conselheiro Rui Barbosa - dava especial ênfase 
e realce às chamadas questões políticas. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Essa proeminência a tais assuntos era, dadas as circunstâncias.de 
então, mais do que plenamente justificável, pois as ebulições políticas 
eram de tamanha magnitude que um posicionamento dos Advogados, 
pela sua entidade máxima, era muito mais do que desejável, era mesmo 
necessária. 

A Casa de Montezuma, como era conhecido, então, o glorioso 
Instituto dos Advogados, em homenagem ao seu Presidente mais 
dinâmico e operoso, talvez até por ser criação do Imperador, foi, nos 
primeiros dias da República, avessa à nova ordem política, mas foi graças 
ao trabalho dos seus intelectuais, dentre os quais Clóvis Beviláqua, que 
os Advogados foram assimilando os ideais republicanos, até a elaboração 
da Carta de 1891, que consolidou o novo regime. 

É compreensível que os Advogados se dividissem entre a lealdade ao 
Imperador exilado e a ordem política emergente, pois a República, 
proclamada por um monarquista convicto e confesso (o General 
Manuel Deodoro da Fonseca), não foi resultante, como se sabe, de um 
movimento do qual se pudesse dizer que tinha bases populares-, na 
verdade, o Golpe Republicano de 1889, como alguns historiadores 
denominam a Proclamação da República, foi conduzido por uma elite 
de jovens militares nacionalistas e de formação positivista comteana. 

Clóvis Beviláqua, como já se disse várias vezes, era muito mais do 
recato doméstico do que da exibição pública, muito mais da intimidade 
familiar do que das aparições na praça, mas o seu trabalho contínuo, 
no Instituto dos Advogados, fazendo várias conferências, palestras, 
discursos e, sobretudo, na cátedra universitária e como Consultor do 
Ministério das Relações Exteriores, foi de extraordinária relevância. 

O reconhecimento ao seu trabalho veio em forma de agradável 
encargo, pois nas comemorações do primeiro centenário do grande 
Augusto Teixeira de Freitas, o celebrado Jurista do Império, na ocasião 
dos 73 anos do Instituto dos Advogados (1916), com o Código Civil já 
promulgado (mas só entrando em vigor em 1917), foi Clóvis Beviláqua 
o orador oficial da solenidade, sendo Presidente da entidade o sempre 
atuante Conselheiro Rui Barbosa. 

Naquela altura, isso foi um acontecimento de grande e enorme 
significado, representando a adesão final do Instituto dos Advogados e 
também do seu Presidente às inovações que Clóvis Beviláqua fizera 
constar do projeto de Código Civil, agora norma legal recentemente 
positivada. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aliás, a importância do Instituto pode ser ainda vista na consulta 
que lhe fez a Câmara dos Deputados, em janeiro de 1901, quando se 
iniciava a discussão do projeto de Código Civil de Clóvis Beviláqua, a 
respeito do seu merecimento, tendo sido constituída uma comissão de 
ilustres Advogados, todos de altíssimo gabarito, entre os quais o 
combativo Bulhões Carvalho e o douto Amaro Cavalcante, que seria 
Ministro do Supremo Tribunal Federal. 

Na sessão solene fez Clóvis Beviláqua um longo e erudi to 
pronunciamento, sob os aplausos dos Advogados do Brasil, assinalando 
as excelências da codificação do Direito Civil, a sua inafastável 
necessidade, a oportunidade em que isso se completou no País e o índice 
de desenvolvimento cultural que implicava, inclusive por favorecer o 
florescimento do estudo do Direito Positivo, bases científicas. 

Foi grande o entusiasmo, ao ponto de Rui Barbosa, sempre azedo 
em relação ao tal Clóvis, haver afirmado que se tratava do maior civilista 
vivo, evitando com cuidado, segundo as más línguas e os intrigantes de 
então, empregar a expressão o maior jurisconsulto vivo, que o notável 
Rui reservava, merecidamente, para si próprio. 

Ainda na intimidade do Instituto dos Advogados do Brasil, Clóvis 
viria a proferir, em 11 de agosto de 1927, nas comemorações do 
centenário dos Cursos Jurídicos, uma das suas mais brilhantes 
conferências, em presença do Doutor Wencesiau Braz, Presidente da 
República, dos Ministros Carlos Maximiliano, da Justiça, e Lauro 
Muller, das Relações Exteriores, abordando com exuberante precisão a 
evolução do Direito Constitucional, da família e da propriedade, no Brasil, 
durante a centúria 18Z7/192.7-

Outras oportunidades teria Clóvis Beviláqua de engrandecer o 
Instituto dos Advogados Brasileiros, como em maio de 1929, quando 
pronunciou a sua célebre conferência sobre o Direito Subjetivo, tema 
no qual soube explicar os postulados positivistas do Direito Privado, 
como somente um profundo filósofo jurídico o poderia fazer. 

Em maio de 1930, Clóvis Beviláqua profere nova conferência no 
Instituto dos Advogados, sobre o Conceito de Estado, tema explosivo, 
visto que, então, o mundo estava revolucionado pelos ideais socialistas, 
totalitarismos e divisionismos políticos exacerbados, tendo Clóvis 
assentado, em meio a essa forte turbulência, os permanentes ideais de 
liberdade sob a lei, em ambiente democrático essencial. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cióvis Beviláqua era um fiel crente na forma do Direito e o entendia 
primeiramente na sua versão legislada, fiado, como todo positivista-
filósofo, na excelência da produção normativa, que deveria absorver as 
permanências da sociedade e formulá-las por escrito, assim realçando a 
sua função de estabilizar, tornando certas e seguras, as relações da vida 
humana. 

A Academia Brasileira de Letras foi fundada em 1896 sob a inspirada 
iniciativa do romancista Joaquim Maria Machado de Assis, con^egando 
40 (quarenta) das mais ilustres personalidades da vida intelectual 
brasileira, entre as quais figurava Clôvis Beviláqua, que ocupou a cadeira 
14, tendo por patrono o cearense João Franklin da Silveira Távora. 

Na época da fundação da Academia, Cíóvis ainda era professor na 
Faculdade de Direito do Recife, daí porque a escolha do seu nome para 
esse destacado lugar, conduzida por especial rigor pelo próprio 
Machado, revelava o acatamento nacional de que já desfrutava, bem 
como o reconhecimento do seu talento e de notáveis qualidades de 
pensador e filósofo, 

A participação de Cióvis Beviláqua na Academia Brasileira de Letras 
não foi sempre das mais entusiasmadas, isso sem embargo da sua 
particular admiração que sempre manteve, até o fim, pela Casa de 
Machado de Assis, como era conhecida a ABL, bem como da fraternai e 
longa amizade que manteve com muitos de seus membros e os maiores 
intelectuais da época, como SUvio Romero, José Veríssimo de Matos e 
Rodrigo Otávio. 

Alguns autores referem que o seu afastamento da Academia se deveu 
à sua võcaçlo para os estudos solitários, ao seu temperamento reservado 
e mesmo tímido, que preferia o ambiente doméstico a qualquer outro 
onde houvesse bulício e exposição, sendo certo que aceitou participar 
da sua ftmdaçlo em face da admiração que sempre te.^ por Machado 
de Assis, mas não porque buscasse a glória da imortalidade. 

Entretanto, alvitram outros que o seu desgosto com a ABL se deveu 
ao fato de não ter conseguido sequer a candidatura da sua esposa, Dona 
Amélia CaroÜna de f reitas Beviláqua, àquele sodalício, em virtude de 
alegada restrição estatutária, mas, na verdade, em razão de 
comportamento exclusivista dos acadêmicos, em favor dos candidatos 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



do sexo masculino, repetindo-se o que acontecera com a lembrança do 
nome da grande intelectual e poetisa Dona Júlia Lopes de Almeida, no 
momento de fundação da Academia, que foi recusado. 

Os contemporâneos do casal registram que Dona Amélia Beviláqua 
era realmente uma intelectual na mais rigorosa acepção da palavra e 
não apenas um reflexo da fama jurídica do seu marido, como poderia 
parecer, de modo que a rejeição de sua candidatura não se orientou 
certamente por nenhum outro critério, que não seja a discriminação 
com base no sexo, por parte da ABL. 

Aliás, a sua congênere piauiense já admitira nos seus quadros Dona 
Amélia Beviláqua como festejada escritora, mas nem esse fato serviu 
para motivar os acadêmicos, que se aferraram ao masculinismo 
estatutário como pretexto para a recusa da postulação da escritora. 

Alguns eminentes intelectuais, a exemplo de Félix Pacheco, Spencer 
Vampré, Carlos Xavier Paes Barreto e Laudelino Freire, este em menor 
medida, assumiram posição favorável à candidatura de Dona Amélia 
Beviláqua, rejeitando a tese de que, no seu modelo francês, só se 
admitiam homens e observando, com ironia, que a própria Academia 
era do sexo feminino. 

De nada valeram, contudo, os esforços para que a ABL aceitasse a 
candidatura de Dona Amélia e isso levou o seu marido Clóvis Beviláqua 
a publicar, na época, num periódico do Rio de Janeiro, um artigo onde, 
com sutileza ímpar, indicava que os acadêmicos não queriam a companhia 
feminina. 

O que é certo, afinal, a maioria da Academia, superando figuras como 
Afonso Celso e Fernando de Magalhães, recusou a cogitada candidatura, 
tendo Gustavo Barroso entendido que a eleição feminina era perigosa 
para a Academia, enquanto Constâncio Alves, se fazendo passar por 
moderno, entendia que as mulheres deveriam fundar uma outra academia 
para a glória das letras, onde os homens não teriam acesso. 

Depois desse episódio, Clóvis Beviláqua realmente silenciou quanto à 
Academia Brasileira de Letras, que somente viria a abrir as portas ao sexo 
feminino, muitos anos mais tarde, quando lhe faltou coragem para recusar 
a candidatura de Rachel de Queiroz, mas aí já era tarde demais para a 
maior escritora romântica do Brasil, sem dúvida alguma a mais sensível e 
completa, pois a poetisa Cecília Meireles já estava morta desde 19^4-

Outras escritoras ilustres, contemporâneas e pósteras de Dona 
Amélia Beviláqua, como a já referida poetisa Dona Júlia Lopes de 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Almeida, também ficaram nos portais da Academia, que as injustiçou 
do mesmo modo que fez com o Poeta Negrista Jorge de Lima, consagrado 
pela crítica e pela multidão de admiradores, mas que também não teve 
acesso àquele ilustre colegiado. 

É certo que os acadêmicos, alguns sinceramente lamentando o erro 
em que incorreram, procuraram trazer novamente Clóvis Beviláqua 
ao seu convívio e para participar das suas atividades, mas o Mestre, 
certamente entre amargurado e triste, não quis mais se interessar pela 
ABL, afastando-se definitivamente até mesmo de seus eventos sociais, 
embora prosseguisse votando nas eleições de novos acadêmicos. 

VI 

A expressão positivismo carrega uma conotação (algo pejorativa) de 
vínculo com o formalismo jurídico, uma certa atitude de desprezo pelos 
valores do Direito, tais a justiça, a equidade ou a legitimidade do quadro 
normativo posto. 

Em Clóvis Beviláqua, e n t r e t a n t o , essa conotação seria 
completamente falsa, pois no Mestre a postura positivista é uma atitude 
essencialmente filosófica, sobretudo avessa à esteril idade das 
extrapolações do raciocínio, a que certa feita chamou de firandulagem 
metafísica. 

O estudo da história do positivismo no Brasil mostra que em dois 
pólos intelectuais principais esse pensamento se concentrou: no Recife, 
na sua Faculdade de Direito, sob a liderança do grande Tobias Barreto 
de Menezes, onde era mais forte a influência de Herbert Spencer e a 
vocação para o evolucionismo social, à maneira darwiniana, e no Rio 
de Janeiro, na Escola de Engenharia, com Benjamim Constant à frente, 
onde foi mais marcante, sem dúvida alguma, a influência de Auguste 
Comte. 

Como se sabe, seria da Escola de Engenharia Militar do Rio de Janeiro 
que sairiam os corifeus da República, que se representavam nos oficiais 
mil i tares mais jovens, com fortes pendores para exacerbação 
nacionalista e para a crença no progresso inevitável do gênero humano, 
num quadro de ordem que hoje se diria imperativa; o antimonarquismo 
militante era outra característica desses positivistas, ífue sem nenhuma 
dúvida foram de importância máxima na formação de muitas gerações de 
militares e civis. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A rejeição a Auguste Comte, na Escola do Recife^ segundo 
autorizados analistas da época, se deveu sobretudo SLO sentimento reUgiúso 
e quase-dõgmáticô que se infundia em suas principais idéias e Clóvis 
Beviláqua, apesar de filho de padre, nâo nutria pela metafísica ou pela 
teologia interesse que sequer rondasse, mesmo por longe que fosse, a 
sua curiosidade intelectual, 

Foi seguindo as pegadas do Mestre Tbbias Barreto de Menezes, na 
Faculdade de Direito do Recife, que Clévis Beviláqua, depois de se 
entusiasmar pelos estudos do Direito Positivo, transitou por Rudolpfe 
von Jhering, que punha em relevo os dados culturais ou experimentais 
do Direito, de certo modo recusando os metafisicismos improdutivos. 

Clóvis Beviláqua tornou-se leitor assíduo dos livros de Jhering, com 
destaque para A Luta pelo Direito, que citava com freqüência, admirando 
o método de aquisição dos direitos individuais, e,Á Finalidade do Direito, 
a que dedica grandes e merecidos elogios no seu iwm Juristas Filósofos. 

Em saudação que dirigiu,̂  na ABL, em 1910, ao eminente jurista 
Pedro Lessa, que foi Ministro do Supremo Tribunal Federal, Clóvis 
Beviláqua fixou doutrinariamente a cisão entre a metafísica e o 
empirismo jurídico, quando teve a oportunidade de assinalar a sua 
rejeição ao tradicional postulado jusnaturalista da aquisição, pelo 
homem, da idéia de Direito como algo inato, aceitando, em contrário, 
que este (o Direito) é um fenômeno social (e, portanto, empírico), que 
lentamente se transforma indefinidamente e se vem consolidando, também 
aos poucos, laboriosamente. 

Será acertado dizer que Clóvis Beviláqua, por ser de agudíssimo senso 
filosófico, superou, com antecipação de alguma décadas, esse falso-
dilema que durante tanto tempo dividiu a concepção do Direito, esse 
pseudoproblema que consiste em contrapor o Direito Natural e o 
Direito Positivo. 

O afastamento do Direito Matural não significa a negação da justiça 
como valor fundamental do Direito, nem a exclusão de outros valores 
como a equidade e a legitimidade, mas importa em valorizar o sistema 
jurídico positivo como uma integralidade em si, um ordenamento pleno, 
capaz de fornecer ao pesquisador de soluções jurídicas para problemas 
reais os resultados almejados. 

Essa postura de valorização do ordenamento, captando os seus 
limites e roteiros vertidos nas normas, viria a ser o grande facho das 
invenções jurídicas do século posterior a Clóvis Beviláqua, com soluções 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



e compreensões que o Mestre intuiu com perfeita lucidez, afirmando, 
naquela falada saudação a Pedro Lessa, que repele o apriorismo racionalista 
de Stammler, que pretende ressuscitar o finado Direito Natural, aceitando 
o método empírico dos novos tempos que vêem, no Direito, um resultado da 
cultura, que lhe reflete os vários componentes ideais e materiais. 

Ao acolher os vários componentes ideais e materiais do Direito, Clóvis 
Beviláqua de algum modo recusa a acepção do direito puro, escoimado 
do que pode ser testado pela experiência ou verificado pela observação, 
assim se colocando contra a postura de hiperbolização da norma, que 
seria tão do agrado de outros positivistas-não filósofos. 

Já nos últimos anos de sua vida pública, pois se retiraria para o ócio 
com dignidade em 1934, teve oportunidade de reafirmar o seu credo 
jurídico ao agradecer a homenagem que lhe foi prestada por ocasião do 
seu jubileu, em 1933, afirmando que teve um dia a pretensão de tracejar 
a fórmula da evolução jurídica ao afirmar que o direito descreve três ordens 
de desdobramentos, em sua marcha evolutiva, as quais se unificam, 
convergindo para o mesmo fim, acrescentando o seguinte: 

"A História mostra que a evolução do Direito se tem efetuado: a) 
pelo reconhecimento de um número mais avultado de direitos atribuídos 
a cada pessoa; b) pelo alargamento progressivo das garantias jurídicas 
que são concedidas a um maior número de pessoas; c) pela segurança, 
sempre crescente, dos direitos reconhecidos." 

Esse método de análise da evolução jurídica pode ser testado pela 
experiência ou verificado pela observação, servindo, ainda, de forma 
completa, para explicação das implantações positivas de normas 
processuais , com o que o Mest re pressent ia o fenômeno da 
constitucionalização do processo representado pela expansão das garantias 
e das sobrenormas que lhes dão estabilidade. 

Esse o positivismo fecundo, não estéril, calcado em base de sensível 
percepção filosófica do Direito, que em Clóvis Beviláqua assumiu 
dimensão total e que hoje faz tanta falta aos esforços de compreensão 
do cosmos jurídico. 

No livro Direito das Coisas, Clóvis deixou bem nítidas as mais 
importantes distinções entre os institutos fundamentais desse setor 
cognitivo do Direito Civil, mergulhando nas suas raízes romanísticas e 
atualizando, a partir delas, as referências essenciais de conceitos como 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



posse, propriedade, usufruto, enfiteuse, habitação, uso, penhor, 
hipoteca, anticrese e outros, em tudo deixando a nota, então marcante, 
do que se poderia dizer exclusão da ingerência alheia, detalhe que não 
passou à margem da aguda percepção do grande San Thiago Dantas. 

O próprio Clóvis, no que respeita à posse, registrava em prol da sua 
elaboração intelectual, tratar-se da primeira legislação positiva a 
consagrar, inteira e francamente, a doutrina de Von Jhering, que, como se 
sabe, era a mais nutrida nas fontes romanas; também ficou o Direito 
Brasileiro lhe devendo o detalhamento esmerilhado da proteção 
possessória, por meio dos interdicta, representativos da concepção do 
famoso direito de seqüela a assegurar a proteção, a reivindicação e a 
defesa da res, contra quem quer que turbe a sua fruição, em qualquer 
das possibilidades. 

Os modos de aquisição da propriedade também mereceram do mestre 
teorização acabada e, nesse sentido, a sua doutrina foi conspícua, 
influenciando forte e diretamente gerações e gerações de juristas 
brasileiros, bem como profissionais de outras ciências sociais, alguns 
timbrando em assinalar-lhe um viés ideológico conservador; essa crítica, 
procedente ou não, precisa, porém, levar em conta que o elaboiador 
da teoria positivada no Código Civil refletiu com fidelidade e captou 
com completude o famoso espírito do povo, tanto que se plasmou com 
estabilidade e definitividade, mesmo que alguém de má vontade possa 
dizer que isso não representava o povo, mas talvez apenas parte dele, 
precisamente a elite dirigente da sociedade brasileira, porém isso seria 
assunto para outras divagações. 

Ouso afirmar, contudo, que no Direito das Coisas de Clóvis Beviláqua 
não se acham as posições heterodoxas, como as que advogam o 
chamado direito alternativo, que, sem embargo da sua criatividade, 
detona em nome do positivismo construtivo, os valores tradicionais da 
segurança, da certeza, da estabilidade e da ordem. 

bAimstxo César As for Rocha 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




