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COELHO DA ROCHA E 0 C6DIGO CIVIL NAPOLE6NICO 

Inod~ncio Galvao Telles* 

1. COELHO DA RocHA (M. A.) nasceu em 30 de Abril de 1793, no lugar de 
Covelos, freguesia de S. Miguel do Mato (portanto nas chamadas "terras de 
Santa Maria"), filho de pais lavradores, profundamente honrados mas parcos 
de haveres. 

2. Movidos pela ingenita propensao de CoELHO DA RocHA para o estudo, 
e apesar da escassez de meios, seus pais anuiram a que ele fosse estudar, 
primeiro no Porta, depois em Coimbra, possivelmente corn o auxilio de algum 
parente mais abastado. Em Coimbra frequentou na respectiva Universidade, 
simultaneamente, a Faculdade de Leis e a Faculdade de Canones. 

3. Em 1815 CoELHO DA RocHA obteve o grau de Bacharel em Leis e em 
1816 o de Bacharel em Canones, em qualquer dos casos apos os regulamentares 
cinco anos de estudo. Em seguida, matriculou-se no sexto ano de Leis e, depois 
de ter defendido conclus6es magnas no termo do ano lectivo, recebeu o grau 
de Licenciado em Leis; e nao obteve o grau de Doutor por falta de recursos 
pecuniarios. 

4. Gra<;as a ter entretanto arrecadado algum dinheiro corn o ensino da 
cadeira de Institui<;6es Canonicas no Seminario Episcopal de Viseu, e gra<;as 
tambem a algum dinheiro que amigos lhe emprestaram, voltou a Coimbra e, 
finalmente, doutorou-se em Leis em 1818. 

5. Por outro lado, em 1819-1820 recebeu ordens menores e ultimou a sua 
ordena<;ao no Porta. 

6. Liberal por convic<;ao, adepto pais das ideias constitucionalistas de D. 
Pedro IV, a sua dedica<;ao a essas ideias valeu-lhe, no efemero reinado de D. 
Miguet a pena de desterro, que todavia nao chegou a efectivar-se. Em contra
partida, foi-lhe proibida a saida de Covelos, onde permaneceu ate ao definitivo 
triunfo do liberalismo em 1834, ocupando ali o tempo na advocacia e na 
prepara<;ao das suas predicas religiosas. 

7. Restabelecido o Govemo Constitucionat CoELHO DA RocHA foi por este 
despachado Lente da Faculdade de Leis e incumbido, em 1834-35 e 1836-37, da 
regencia de Historia do Direito Romano e Portugues. Escreveu entao o seu excelente 
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Ensaio sobre a Hist6ria do Govemo e Legislat;ao de Portugal, de que safram duas 
edit;6es, obra da maior valia pela ardua investigat;ao a que 0 obrigou, trabalho 
conduzido corn apurado metodo e vasado em linguagem da maior clareza e 
simplicidade. 

8. Em razao do seu grande merito, CoELHO DA ROCHA viu-se em 1834 
nomeado sucessivamente para varios cargos de responsabilidade, entre eles o 
de Vogal Ordinaria do Conselho Superior da Instrut;ao Publica. Foi-lhe 
inclusive oferecida a Mitra de Goa, mas nao a aceitou, pois todos os seus 
cuidados estavam nos seus escritos. 

9. CoELHO DA RocHA escreveu na vigencia da Lei de 18 de Agosto de 1769 
(a chamada Lei da Boa Razao) e dos Estatutos da Universidade de 1772, 
diplomas, como se sabe, inspirados e postos em vigor pelo Marques de Pombal 
e imbufdos do iluminismo racionalista, os quais deram ao Direito Patrio o 
posto cimeiro de que andava arredado pelo Direito Romano e pelo Can6nico. 

10. Para identico fim concorreu poderosamente o sabio Lente da 
Universidade PASCOAL JosE DE MELo FREIRE, verdadeiro fundador da nossa escola 
de Direito Patrio atraves das suas Instituit;6es de Direito Patrio, Publico e 
Privado, escritas em latiml, que era entao a lingua universal dos cientistas. 0 
Direito Portugues apareceu af, pela primeira vez, reduzido a uma sfntese 
elaborada corn metodo e espfrito crftico. 0 livro de MELo FREIRE, de excelente 
qualidade, foi oficialmente adoptado como compendia na Faculdade de Leis. 

11. Entretanto, em 1830, as duas Faculdades, a de Leis e a de Canones, 
fundiram-se numa so, corn o nome de Faculdade de Direito. Houve que fazer 
uma diferente distribuit;ao das disciplinas; nomeadamente, houve que 
autonomizar as cadeiras respeitantes ao Direito Civil (ao Direito Civil 
propriamente dito ). Coube a COELHO DA RocHA uma dessas cadeiras. Is to o 
levou a empreender a elaborat;ao de urn compendia onde condensasse as 
respectivas materias, compendia a que deu o titulo de Instituit;6es de Direito 
Civil Portuguez, e que e, diga-se desde ja, uma verdadeira obra-prima. Tern 
interesse reproduzir o que disse COELHO DA RocHA a respeito do trabalho que 
chamou a si: "Quando o empreendemos, nao nos eram desconhecidas as 
dificuldades. Nao se trata de explicar urn c6digo, porque o nao temos; nem de 
reduzir a sfntese, ou desenvolver, os prindpios fixos e constantes de urn sistema 
coerente, porque o nao ha na nossa legislat;ao civil. Pelo contrario, no meio do 
caos em que ela se acha, o escritor, ate certo ponto, e obrigado a tomar a vez 
do legislador: tern de formar o piano, tern de fazer a select;ao das doutrinas; 
e tern de redigir ate as ultimas ilat;6es2

• 

12. CoELHO DA RocHA revela nestas palavras a sua inata vocat;ao de 
legislador e codificador. As Instituit;6es que ele diligente e solidamente elaborou 
eram, na pratica, urn verdadeiro C6digo Civil, que tribunais e juristas como 

1 Institutiones Juris Civilis Lusitani, cum publici, cum privati (Institui~6es de Direito Civil, 
tanto publico como privado- tomada aqui a expressao "Direito Civil" num sentido amplo). 

2 Prefacio da 2' edi~ii.o das Institui~6es de Direito Civil Portuguez. 
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tal acatavam, e que continuou a ser objecto de estudo mesmo depois de 
publicado em 1867 e entrado em vigor em 1868 o Codigo de SEABRA, visto as 
Institui<;:6es de CoELHO DA RocHA terem continuado a ser editadas mesmo apos 
essas datas3• 

13. Como e sabido, o Decreto de 8 de Agosto de 1850 encarregou o juris
consulto ANT6Nro Lufs DE SEABRA (mais tarde galardoado corn o titulo de 
Visconde) de organizar o projecto de Codigo Civile, ao mesmo tempo, nomeou 
uma Comissao incumbida de rever os trabalhos do novo Codigo que sucessi
vamente lhe fossem apresentados pelo encarregado da sua redac<;:ao. Essa 
Comissao era constituida por varios professores da Faculdade de Direito, entre 
eles CoELHo DA RocHA e o proprio SEABRA. 

A inclusao de CoELHO DA RocHA na Comissao nao passou, obviamente, de 
uma homenagem prestada ao notabilissimo jurisconsulto. Corn efeito, a data 
da constitui<;:ao da Comissao - 8 de Agosto de 1850 - ja CoELHO DA RocHA nao 
podia prestar uma colabora<;:ao efectiva, dado que padecia, desde 17 de Abril 
do mesmo ano, de grave enfermidade que o levou a morte no dia 10 de 
Agosto seguinte, corn 57 anos. 

SEABRA, nascido em 1789, tinha em 1850 sessenta e urn anos. Encon
trava-se em pleno vigor fisico e intelectual, vindo a falecer so em 1895, corn 
96 anos. 

Ambos eram juristas de excepcional envergadura; ambos tinham desem
penhado corn a maior proficH~ncia altos cargos; ambos tinham importante 
obra juridica publicada. 

Mas neste ultimo aspecto CoELHO DA ROCHA levava vantagem. SEABRA, 
alem de trabalhos menores, tinha publicado em 1850 A propriedade. Philosofia 
do direito para servir de introduriio ao commentario sabre a lei dos foraes, obra 
notavel. Tambem CoELHO DA RocHA, a par de trabalhos menores, havia 
publicado duas obras igualmente notaveis, Historia do Governo e da Legislariio 
de Portugal e Instituip3es de Direito Civil Portuguez, da ultima das quais sairam 
seis edi<;:6es, a ultima quando o Autor ja tinha falecido ha vinte anos4

, e corn 
a particularidade de constituir, na pratica, o Codigo Civil que se ambicionava. 
Se nao fora a sua atroz enfermidade, talvez (pensamos nos) tivesse sido COELHO 
DA RocHA o escolhido para redigir o novo Codigo Civil portugues. Assim o 
pensamos, e temos como muito plausivel este nosso ponto de vista. 

3 A ultima edic,:ao das Instituic,:6es e a sexta, de 1886, saida vinte anos ap6s o inicio da vigencia 
do C6digo de SEABRA. E praticamente certo que as Instituic,:6es continuaram a ser ensinadas na Univer
sidade, embora chamando o Lente a atenc,:ao dos discipulos para as diferenc,:as existentes entre as 
duas obras. 

' Possuo a 2•, a 4' ea 6' e ultima edic,:ao das Instituic,:6es de CoELHO DA RocHA. E curioso notar que 
no frontispicio da 4' edic,:ao que possuo, de 1867, esta escrito a mao o nome do aluno a quem entao 
pertencia, o nQ 77, corn indicac,:ao da respectiva data, Coimbra 18 de Outubro de 1882, ea referenda ao 
2Q ano juridico, 1882-1883. 0 que constitui a prova palpavel de que as Instituic,:6es de CoELHO DA RocHA 
ainda eram ensinadas na Universidade pelo menos cerea de 15 anos ap6s a entrada em vigor do 
C6digo de SEABRA. 
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14. Mas que tern tudo isto a ver corn o Codigo Civil Napoleonico, cujos 
duzentos anos comemoramos agora? Tern a ver o seguinte. 

15. Conforme ja atras foi dito, CmLHO DA RoCIIA escreveu quando estava 
em vigor a legisla~ao pombalina constituida pela Lei de 18 de Agosto de 1769 
(Lei da Boa Razao) e os Estatutos da Universidade de 1772, que mandavam 
recorrer ao chamado uso moderno, isto e, mandavam, no silencio da legisla~ao 
expressa (Ordena~6es e leis avulsas ), recorrer a os codigos modernos das na~6es 
civilizadas, como direito subsidiario. Entre esses codigos CoELHO oA RocHA 
privilegiou o Codigo Civil frances, de 1804, alem do da Prussia5• Em varios 
passos da sua obra cita disposi~oes daquele primeiro codigo para resolver 
duvidas que se suscitavam. As Institui~6es de CoELHO DA RocHA estao, pois, 
repassados do espirito do Codigo napoleonico, que se transmitiu, a par doutras 
influencias, ao Codigo de SEABRA ( o qual seguramente conhecia muito bem 
aquela obra) e, atraves do Codigo de SEABRA, ao Codigo Civil actual. 

16. A simplicidade do Codigo de Napoleao eo segredo da sua perenidade. 
Redigido em termos muito concisos, nas suas formulas aticas diz por via de 
regra o essencial e so o essencial. Razao tinha Napoleao quando afirmava 
que, corn o decurso do tempo se esqueceriam as suas vitorias, mas nao o seu 
Codigo, que alias o Imperad01~ depois de concluido pela Comissao elaboradora, 
chamara a si para lhe introduzir, pelo proprio punho, algumas pertinentes 
altera~6es. 

17. Como e sabido, Napoleao acabou por ser vencido em Waterloo pelo 
General Wellington, tendo-se colocado sob a protec~ao dos Ingleses e tendo 
sido por eles deportado para a pequena e distante ilha de Santa Helena, onde 
veio a falecer. Ai escreveu textualmente: "A minha verdadeira gloria nao e 
ter ganho quarenta batalhas; Waterloo apagara a lembran~a de tantas vitorias. 
0 que nada apagara, o que vivera eternamente, e o meu Codigo Civil" -
aquele Codigo que, sendo Napoleao ainda Primeiro Consul, promulgara em 
1804 sob o titulo de Code Civil des Franr;ais. 

Tenho dito. 

5 Prefacio da 2" edi<;ao das Institui<;6es. 
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