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Há aproximadamente dois anos, na fa: 

borava sua dissertação de mestrado, que, p 

tenho a honra de prefaciar, em viagem ao 

Codificação. Lembro-me bem de que, entã( 

pida no túmulo de Napoleão (Les Invalides 

ceses, com umas das mãos, afasta as Institu 

figura de um ancião barbado) e, com a out 

Napoleão, encontram-se as obras de Dom; 

Paris, da Bretanha, dentre outros. 

A imagem é emblemática para todos c 

dono do velho (direito romano) para a adc 

que isso. Os pés de Napoleão estão sobre os 

Código Civil francês, ou seja, pisa-se sobrE 

mente um símbolo de algo inferior, mas tal 

obras de Domat e Pothier que se erigiu o I 

declararam Portalis, Tronchet, Malleville e 

Começo estas linhas com esta lembrar 

ção, descodificação e recodificação do direito ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


