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Digna de encômios, sob todos os aspectos, a iniciativa do Senado Federal e do 
Superior Tribunal de Justiça de editarem, em parceria, esta "História do Direito 
Brasileiro", cujo segundo volume da parte concernente ao Direito Civil tenho agora a 
honra de apresentar ao público. 

Em um País como o nosso, comumente acusado de não possuir memória; um 
empreendimento como esse faz-se urgente e indispensável pelo contato que propicia 
aos historiadores e aos operadores do Direito com insignes mestres que souberam 
honrar a sua cátedra, exercendo-a com integridade, erudição e coragem cívica, em 
momentos difíceis da afirmação da nossa nacionalidade. 

Esse proceder mais, ainda, se justifica neste momento, em que o mundo e a nossa 
Pátria passam por um período conturbado, repleto de indefinições e dúvidas 
relacionadas com a legitimidade dos Poderes do Estado, sob o enfoque da sua aceitação 
pela sociedade a que servem. 

Ao contrário do direito tradicional, "o direito contemporâneo, emancipado do Estadq 
excede sempre naquilo que lhe é estabelecido, e a justiça, notoriamente constitucional, 
coloca-se como espaço de arbitragem permanente entre o ideal da vontade de viver 
em sociedade e a difi'culdade da ação polftica ".1 

O tempo é, pois, de reflexão. Por isso mesmo, conhecer a vida e os ensinamentos 
dos grandes vultos do passado irá, com certeza, contribuir para aviventar princípios e 
regras que, adequados à realidade atual, possam ajudar no equacionamento das 
dificuldades presentes, com a tomada de medidas, para superá-las, consentâneas com 
as raízes plantadas pelos nossos antepassados. 

Nesse contexto, é de grande valia debruçar-se sobre a atuação do jurista e professor 
Antonio Joaquim Ribas, o Conselheiro Ribas, que, desde moço, fez do amor ao estudo 
e da busca do saber suas qualidades mais marcantes. 

O notável mestre é mais conhecido pela obra e pela atividade docente, sendo 
poucas as achegas que os seus principais biógrafos trazem sobre a sua vida privada.2 

I GARAPON, Antoine. O juiz e a Democracia: o guardião das promessas, Rio de Janeiro: Revan, 
1999, p.50. 

2 STRENGER, Irineu. Da Dogmdtica.1urídica - Contribuição do Conselheiro Ribas à Dogmdtica 
do Direito Civil Brasileiro, 2" ed., São Paulo: LTr, 1999, e AMERICANO, Jorge. O Conselheiro 
Ribas, São Paulo, 1944. 
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A própria data do seu nascimento é objeto de controvérsia. Tudo 
leva a crer, porém, que tenha vindo ao mundo no dia 23 de maio de 
1818, segundo consta da certidão de batismo que integra o Arquivo 
da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. 3 

Nascido no Rio de Janeiro, filho de Antonio Joaquim de Macedo e de Dona 
Maria Prudência Ribas, recebeu o nome de Simplício, que, no entanto, logo foi 
trocado para Antonio Joaquim, como o de seu pai, no ato da imposição do 
sacramento da confirmação. 

De família modesta, praticamente nada se sabe sobre a vida do menino Antonio 
Joaquim Ribas, a não ser quando vamos encontrá-lo chegando a São Paulo, com 
cerca de 15 anos de idade, para cursar a Academia, num meio estudantil 
fervilhante do romantismo byroniano, que ali fez surgir os talentos precocemente 
dizimados de um Álvares de Azevedo e de um Fagundes Varela, colhidos no 
verdor da mocidade pelo terrível mal da época, fruto dos excessos boêmios e 
das idéias românticas dos estudantes-poetas de então. 

No entanto, o moço Antonio Joaquim, descrito como "um rapaz 
alto, espigado, forte, de cabelos escuros, barba já crescida, como de uso 
então, olhos pardos, fisionomia inteligente, tímido, fechado consigo, 
estudioso, interessado pelos problemas do espírito", embora 
contemporâneo desses jovens e precoces talentos românticos e 
literários, em que pese acusem-no de haver cometido alguns poemas, 
não se dedica às estudantadas e às troças, mas liga-se a um 
misterioso e enigmático estrangeiro, possivelmente alemão, 
chamado Júlio Frank, a quem ajuda a compilar uma "História 
Universal", embora dos poucos exemplares dessa obra que chegaram 
até nós não conste seu nome como colaborador ou compilador. 

Com Júlio Frank, que, mais que um amigo, foi um verdadeiro mestre, teve 
acesso à língua alemã, familiarizando-se não só com o romantismo filosófico, mas 
com as teorias jurídicas da Alemanha da primeira metade do século XIX, tendo 
possivelmente estudado no original nomes ainda desconhecidos no Brasil 
naquela época, como RudolfVon Ihering e Windscheid, os êmulos mais diretos 
da Escola da Exegese, do francês Savigny. 

Bacharelado em 1839 e doutorado no ano seguinte, logo depois de formado, 
com a morte de seu amigo e mentor intelectual Júlio Frank, em 1841, começa sua 
carreira de insigne professor, passando a lecionar, no lugar do mestre falecido, 
História Universal no Curso Anexo da Faculdade. 

3 STRENGER, Irineu, ob. cit., p. 39. 



Dessa fase iniciaI de sua brilhante carreira de lente, disse um dos seus biógrafos: 

"O talentoso discípulo manteve-se na altura do ilustre mestre, e, com ele, 
segundo atestam cronistas contemporâneos, fez da história um estudo 
verdadeiramente científico, contribuindo com muita e(t·cácia para o pro
gresso da mentalidade brasileira."4 

Arguto, metódico, inteligente, hábil na argumentação e preciso no raciocínio, além de 
lhanoecortêsnotrato~logop:m:>Uareger,naFaculdade,muitascadeiras,destacando
se, entre elas, a de Direito Eclesiástico, de Economia Política, de Direito Públicoe de Direito 
Administrativo. 

Na última cadeira, aliás, recenternenteintrcxiuzida nocunículoescolar, registra-seque, 
não tendo o jovem professor um compêndio sobre o qual basear suas explanações, logo 
depois de sua nomeação, faltou três dias à aula, o que já lhe valeu, de plano, a antipatia dos 
alunos, que se prepararam para "colocá-lo contra a parede", como então se dizia. 

Mas eis que, no quarto dia, o mestre se apresenta e diz que debalde procurara um livro 
para servir de compêndio, razão porque havia organizado, nos três dias anteriores, alguns 
apontamentos,queiriaapresentaraosalunosparacopiarem.Tirou-osdobolsoecomeçou 
a lê-los e explicá-los. Ao final da aula, estava aceito e respeitado pelos alunos; esses seus 
apontamentos resultaram posteriormente em sua conhecida e louvada obra "Direito 
Administrativo Brasileiro", editada em 1866eadotada como compêndio nas Faculdades de 
Direito do Recife e de São Paulo. 

Esse era Antonio Joaquim Ribas, o Conselheiro Ribas, título honorífico que lhe foi 
concedido perto de sua aposentadoria. Nele, como disse um de seus ilustres alunos, não se 
sabia o que mais admirar: se a inteligência privilegiada, o raciocínio rápido e preciso ou a 
cultura sólida e coerente. 

Mas é sobretudo no campo do Direito Civil que o Brasil mais deve ao Conselheiro 
Ribas. Sobre seu "Curso de Direito Civil Brastleiro", praticamente a primeira obra a realizar 
a sistematização do Direito Civilem nosso País, assim opinou o ilustre CândidodeOliveira 
em nota prearnbular à terceira edição: 

"Rara clarividência jurídica; amplo conhecimento da História e das 
fontes, vastíssima erudição, ao lado da vernaculidade da oração e da elegância 
do estilo - são os predicados que, prima facie, asseguram ao livro de Ribas 
um lugar de honra na nossa tão minguada bibliografia jurídica." 

4 NOGUEIRA, José Luiz de Almeida. Tradições e Reminiscências, apud Irineu Strenger,ob. 
eit., p. 50. 



de uma das três grandes divisões do Direito Civil.'/ E acrescenta: "Assim, o 
Direito hereditario acha-se inteiramente ligado ao Direito de familia, porque 
é um dos corollarios do principio que o filho continúa a personalidade do pai 
depois da morte deste, transmitte-a aos seus proprios descendentes, e dest'arte 
a perpetúa no seio da humanidade. Liga-se tambem ao direito das obrigações, 
porque nos casos de successão testamentaria, é o resultado do concurso livre 
da vontade do testador que transmitte a herança, e do herdeiro que a aceitai 
entretanto, em si mesmo é o complexo dos direitos reaes e dos das obrigações, 
que o defunto possu{a, e depois possue o herdeiro, e assim pertence elle 
simultaneamente ás três divisões do Direito Civil. "8 

Ao adotar o seu sistema classifica tório, perquiriu sobre as diferenças 
das relações regidas pelos preceitos que constituem a legislação civil, 
bem como de onde eles emanam. 

Assim justifica o Direito de Família: 

"Para que os individuos se liguem estreita e indissoluvelmente 
á humanidade, e exerçam perfeitamente as funcções que lhes cabem 
como 6rgãos del/a, precisam completar-se pela união com outros 
de sexo differente, união que é a condição da sua reproducção, e 
conseguintemente da sua perpetUidade no seio da humanidade. 
Assim, a familia é o organismo elementar do Estado e da humanidadei 
os individuos se ligam a estes por meio della. 

A familia não repousa, pois, somente sobre o elemento legal, e sim 
tambem sobre os elementos natural e morali e tão larga influencia tem 
estes, que grande parte das relações de familia é por elles exclusivamente 
regida. Nem o elemento jur{dico estende-se a mais do que a determinar as 
condições sob as quaes essas relações nascem, desenvolvem-se, e as 
influencias que o direito dos bens soffre em relação ás três grandes 
instituições de familia, - o casamento, o pátrio pode" e o parentesco. As 
regras, em que se desenvolve e applica o elemento jurídico da família, têm 
pois caracter especialissimo, distincto do das mais regras juridicas, e 
constituem naturalmente uma das grandes divisões do Direito Civil, o 
Direito de família. "9 

80b. cit., p. 209-210. 
9 Ob. cit., p. 207. 



E, quanto ao Direito das Coisas, esclarece: 

//Completado/ porém/ o homem por meio da familia/ precisa submetter 
á sua vontade e assimilar-se parte do mundo exteriol'; sem o que não 
poderá preencher o seu fim na terra/ e nem sequer existir por um momento. 
O acto pelo qual o homem subordina o fim das co usas ao Seul ou estabelece 
o seu império exclusivo e absoluto sobre ellas/ é o que se denomina 
appropriaçãoi e o direito que sobre ellas adquire - propriedade. 

Mas este império absoluto da vontade humana sobre as cousas póde 
desmembrar-se em direitos diversos/ que/ sob a denominação de jura in 
reJormam outras tantas instituições particulares/ e podem residir em pessoas 
differentes. 

Assim/ as relações que ligam entre si os varios sujeitos desses jura in 
reI têm caracter especial/ bem como as que os ligam/ ou ao pleno proprietario/ 
para com todos os demais homensi este caracter é inteiramente negativo/ é 
o dever que todos tem de respeitar o uso que cada um quizer fazer da sua 
propriedade/ ou do seu jus in re. As leis que regem estas relações dos ho
mens por intermedio das cousas ou o imperio pleno ou fraccionario do 
homem sobre as cousas constituem outra grande divisão do Direito Civil/ 
que se póde denominar o Direito das cousas. //10 

Finalmente, em seqüência, com logicidade, estrutura o Direito das 
Obrigações: 

//Mas se os homens se devessem limitar ás conquistas que cada um 
póde directa e immediatamente fazer sobre o mundo exteriol'; sua acção 
se restringiria a estreito circulo/ e se romperia um dos mais fortes laços da 
solidariedade universal/ que os une como membros da humanidade/ perma
neceriam em eterna selvageria/ e não poderiam realizar os gloriosos 
destinos que a Providencia lhes marcou. 

Assim/ porém/ não succedei todos os homens/ qualquer que seja o paiz 
que habitem/ ou o tempo em que vivam/ acham-se ligados pelos laços da 
permutação e da prestação gratuita de serviços/ ou de serviços directos e 
pessoaes/ - productos immteriaes/ ou de serviços incarnados nas cousas/ -
productos materiaes. O acto pelo qual um individuo prestaI ou promette 
prestar a outrem os seus serviços de qualquer das duas espécies/ chama-se 
contracto. As relações provenientes dos contractos têm pois tambem caracter 
distincto/ e é que estendem a esphera de nossa livre actividade/ não já 

10 Ob. cit., p. 207-208. 
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directamente sobre o mundo fatal, mas sobre outros el1tes livres, iguaes a 
n6s, e s6 por intermedio destes, algumas vezes, sobre as causas materiaes. 

Não tratamos agora do caso em que, contrariando a natureza, 
attrahimos para essa esphera a pessoalidade il1teira de outros entes livres, 
e estabelecemos sobre elles o nosso imperio absoluto, porque então (t'cam 
elles despessoalisados, reduzidos ao estado de causas, e denominam-se 
escravos. Tratamos somente dos casos da subjeição, parcial e livremente 
consentida, de uma pessoa á vontade alheia, subjeição esta que, na phrase 
do Direito Romano, se denomina obrigação. 

É manifesto que as relações, que emanam das obrigações, distinguem
se perfeitamente das que prendem entre si os membros da familia, e das 
que ligam os homens ás causas, ou uns aos outros por meio destas; devem 
pois formar grupo distincto, e as leis que as regem a terceira grande divisão 
do Direito Civil, que se denomina Direito das obrigações. 1/11 

Anota, com percuciência, o Professor lrineu Strenger o quanto foi 
determinante a formação intelectual do Conselheiro Ribas para a sua 
sistematização do Direito Civil. Acrescenta que a preocupação 
sistemática do Conselheiro denotava. as impregnações do Direito Natu
ral na sua formação, ao mesmo tempo em que se esforçava por não 
perder o rigorismo científico da unidade lógica de sua obra. 

A propósito desse rigorismo científico, Ribas, após definir a jurispru
dência, segundo a etimologia, como lia ciência te6rica e prática do direito, 
ou a ciência do direito unida ao hábito de aplicá-lo", atribui-lhe os seguin
tes elementos: 

"I. A dogmática do direito, ou o conhecimento do direito realmente 
existente em certa nação, e do verdadeiro sentido de seus textos. 

I!. A philosophia do direito, ou a critica do direito positivo, segundo 
os principios do direito racional, ou da sciencia I?hilosophica do direito. 

lI!. A historia do direito, ou o conhecimento das fontes do direito e 
das transformações por que tem passado no decurso dos seculos. 

É manifesto, pois, que a jurisprudencia não se p6deaprender s6 
com a leitura, por mais meditada que seja, dos textos legislativos: 
são-lhe indispensaveis certos estudos propedeuticos e auxiliares, de 
que adiante trataremos. 

11 Ob. cit.) p. 208-209 .. 



A pratica ou applicação do direito consiste: 
1. Em responder ás consultas, expondo os principios do direito, 

applicaveis ás especies propostas, e os meios de evitar quaesquer prejuizos 
e nullidades nos negocios e actos forenses. 

I!. Em propôr; e defender acções em juizo, afim de realizar os direitos 
dos clientes com o auxilio da autoridade publica. 

lI!. Em decidir; como juiz, as questões affectas á sua jurisdicção. 
Aquelle que apenas conhece as leis, mas não sabe interpretaI-as, chama
se leguleioi o que as conhece e interpreta exactamente, mas não as applica, 
denomina-se jurisperitoi o que apenas possue a méra pratica de applical
as, sem sabêl-as bem interpretar; nem conhecer a sua theoria scientifica, 
chama-se rabulai o jurisconsulto ou jurisprudente é o que reune a sciencia 
do direito á pericia na sua applicação. "12 

Foi essa visão e esse rigor técnico que imprimiu, com coerência lógica, 
no seu Curso de Direito Civil, adequando conceitos, regras e princípios, 
contidos nas Ordenações Filipinas, nos alvarás, resoluções, leis e decre
tos recebidos de Portugal, às novas exigências da sociedade, contribuindo, 
vigorosamente, com seus estudos, para a sistematização do nosso Direito 
Civil e, mais tarde, para a promulgação do Código Civil recentemente 
revogado. 

O Conselheiro Antonio Joaquim Ribas integra aqueles luminares que, 
com seus profundos conhecimentos jurídicos, colaboraram na constru
ção da estrutura da nossa ciência jurídica, ligando o passado ao presen
te, no constante esforço de adaptá-la ao seu tempo, sem olvidar as suas 
raízes. No seu prefácio ao livro "A Propriedade", de José de Alencar, após 
resumir, com grande sensibilidade, aquelas raízes, concluiu: 

"Ora, a summa da historia da humanidade consiste na ascensão das 
classes inferiores á liberdade, ao gozo, á lUZi e esta ascensão importa a 
depuração e o alargamento do Direito. 

Nós vivemos em um periodo em que a evolução sociologica se accelera e 
se accentua profundamente. 

As classes nobres, descendentes dos heroicos fascinaras, dos preclaros 
barões-salteadores, dos homens de ferro banhados de sangue humano, estão 
extinctas ou degeneradas submergem-se na obscuridade. 

12 Ob. cit., p. 25-2ó. 



o fetichismo das realezas se abumbra entre os novellos de fumo e as 
nuvens de poeira, erguidas pelo dynamite. 

O capital impiedoso, assediado pelas miserias das massas operarias, 
é obrigado a parlamentat; sob a mediação do poder social. 

A propriedade immove/ cede a antiga primazia á propriedade moveI, e 
se esforça por transformar-se, acompanhando a esta em sua mobilidade. 

O solo se liberta dos pesados encargos, accumulados nos seculos pas
sados, e por toda a parte tende a fraccionar-se. 

A constituição da familia se modifica. 
A mulher aspira a igualar o marido no seio da sociedade domestica, e 

até a intervir na direcção da sociedade politica. 
O poder social limita o patrio poder por um lado, impondo a instrucção 

obrigatoria e intervindo na constituição e distribuição destai por outro, 
restringindo a transmissibilidade da herança necessaria. 

As relações juridicas, em gera" se despem de vãos formulismos, se am
pliam e se depuram sob a influencia do principio da equidade. 

José de Alencar bem comprehendeu as forças dynamicas que actuam 
sobre a sociedade, e em serviço del/as poz o seu grande talento." 

Em verdade, o juízo que fez sobre José de Alencar vale para ele pró
prio, pois, para quem, como ele, tinha a consciência do mundo, talento 
era o que sobrava. 

O Conselheiro Ribas faleceu em Petrópolis, possivelmente aos 71 
anos de idade, no dia 22 de fevereiro de 1890, quase esquecido em São 
Paulo. 13 A sua obra, todavia, permanece. Em especial, a relativa à 
sistematização do nosso direito civil e ao estabelecimento de sua teoria 
fundamental e geral, que ora se coloca ao alcance dos operadores do 
Direito, dos historiadores e do público em geral. 

O contato com grandes vultos da história da Pátria, como o de Antonio 
Joaquim Ribas, permite melhor compreender a grandeza de nossa Nação 
e a necessidade de, pela imitação diária de seus exemplos, contribuir 
para um Brasil mais próspero, mais justo e mais igualitário, que se im
ponha ao respeito dos outros povos pela pujança de sua cultura e pela 
honorabilidade de seus homens públicos. 

Ministro Antônio de Pádua Ribeiro 

13 STRENGER, Irineu, ob. cit., p. 60-62. 


