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RESUMO

O presente trabalho é empiricamente suportado pela obra jurídica de Antonio Coelho Rodrigues, jurista brasileiro autor do primeiro projeto de 
código civil da república brasileira. O estímulo inicial para o desenvolvimento da pesquisa veio de uma contraditória marca biográfica de Coelho 
Rodrigues: jurisconsulto de importância inconteste, conforme atestado por, entre outros, Pontes de Miranda e Clóvis Bevilacqua, paira sobre a 
obra jurídica de Coelho Rodrigues um silêncio inquietante.A problemática de pesquisa que vem orientando o levantamento de dados parte do 
pressuposto de que a vida e a obra de Antonio Coelho Rodrigues podem iluminar aspectos relevantes do longo e tortuoso processo de codificação 
civil no Brasil. Com este pressuposto procurou-se proceder a um levantamento documental e bibliográfico que permitisse elaborar uma 
explicação histórico-jurídica para as lutas filosóficas e para os debates jurídicos com os quais Coelho Rodrigues se presentificou, entre os fins do 
século XIX e o início do século XX, no cenário político e jurídico brasileiro. Com o benefício da história comparada tomou-se o Projeto de código 
civil de Coelho Rodrigues (1897) e o Código civil dos estados unidos do Brasil, de Clóvis Bevilácqua (1916), para indagar sobre as marcas do 
pensamento jurídico de Coelho Rodrigues no primeiro código civil do Brasil e, extensivamente, sobre o direito privado brasileiro lato sensu. As 
variáveis utilizadas para a realização da comparação referida disseram respeito ao direito da família, à relação Estado/Igreja e ao substrato de 
ordem filosófica em cada um dos estamentos jurídicos comparados. A pesquisa encontra-se em andamento, tendo-se, até o presente momento, 
reunido as principais obras de Coelho Rodrigues, a saber, “Manual de um súbdito fiel ou cartas de um lavrador a sua majestade o imperador sobre 
a questão do elemento servil” (1884), “A filiação natural paterna” (1901), “A república na América do Sul ou um pouco de história crítica 
offerecidoaos latino americanos” (1906) e “Projeto de código civil” (1897). Do mesmo modo, nesta fase inicial já foi possível reunir algumas obras 
de comentadores, entre as quais destacamos “Antonio Coelho Rodrigues Vida e Obra”, de autoria de Francisco de Assis Couto Castelo Branco e 
“Coelho Rodrigues e o código civil, comemoração do sesquicentenário de nascimento”, organizado por Celso Barros Coelho. As conclusões são 
parciais e provisórias, apontando para o fato de que as condições históricas no interior das quais foi erigida a obra jurídica de Coelho Rodrigues –
efervescência da Escola do Recife, declínio da monarquia, surgimento de novas escolas filosóficas explicativas da realidade e do fenômeno 
jurídico, tais como o Positivismo – impuseram marcas indeléveis ao pensamento do jurisconsulto em estudo, posicionando-o transitivamente, 
sem, por exemplo, definir-se objetivamente entre as formas republicana ou monarquista de governo. Esta marca de transitividade, por sua vez, 
pode estar na base do inquietante silêncio que paira sobre a luminosa obra jurídica de Antonio Coelho Rodrigues, algo que se espera confirmar 
com a conclusão do estudo.
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