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EdiçõEs do sEnado FEdEral

 o jurista Cândido Mendes de 
Almeida, esta obra por ele preparada 
e anotada: 

 Há cinco anos lembramo-
-nos de coordenar diferentes notas 
que sobre a legislação pátria fomos 
reunindo, desde que começamos o 
estudo do nosso Direito Civil, e o fo-
mos praticando. Eram notas com o 
destino ao próprio e privado estudo.

 Amadurecendo a ideia, e ani-
mado por conselhos de colegas, cul-
tores do mesmo Direito, tomamos a 
deliberação, talvez temerária, de en-
tregar aqueles rascunhos, ainda que 
melhor trajados, ao conhecimento 
do público, sob a forma de anotações 
ao Código Filipino, ou Ordenações do 
Reino, aditando-lhe a legislação ex-
travagante em vigor, que com essa 
compilação tivesse inteira ou próxi-
ma conexão.

 Tal é a obra que ousamos 
apresentar ao público, e oferecer  à 
mocidade estudiosa que cursa as fa-
culdades de Direito; não só com o 
propósito de facilitar-lhe o conheci-
mento do nosso Direito Civil, mas 
como tênue reembolso que fazemos 
à pátria pela instrução que nos dis-
pensou em nossa juventude.

 Se não resgatamos toda 
a dívida, como desejáramos, so-
bram-nos os melhores e mais gra-
tos desejos de fazê-lo.

continua na aba da 4ª capa

  O que podemos assegurar é 
que o pouco que ofertamos custou-
-nos agro labor, e não raras vigílias. 
Ousaríamos mais se a providência 
fosse conosco menos parca, e nos 
achasse dignos de mais elevada mis-
são.

 Não sabemos qual o acolhi-
mento que fará o público a trabalho 
tão imperfeito; mas qualquer que 
seja nos sujeitamos ao veredict, com a 
consciência tranquila de que empre-
endemos esta obra sob o pensamento 
de sua utilidade prática, supondo ter 
bem interpretado, e satisfeito senão 
uma necessidade pública, ao menos 
acadêmica.

 Se infelizmente nos engana-
mos, fica aberta a senda para outros 
mais denodados, e não tão desfavore-
cidos de dotes de espírito e de sólida 
cultura. O assunto não nos parece 
abaixo dos mais robustos talentos, 
assim como das mais prendadas in-
teligências.

 Se assim acontecer não nos 
arrependeremos do labor improbus 
com que arcamos; e não podendo 
alcançar a meta que nos enlevava a 
mente, consola-nos a recordação de 
que, por amor da causa pública, ou-
tros melhor inspirados o consegui-
rão. É um belo certame em que a pá-
tria comum, que todos idolatramos, 
colherá maior proveito.

 Tais são os votos do editor.

Cândido Mendes de Almeida.

 Rio de Janeiro, 1º de fevereiro 
de 1870.

 O Código Filipino encerra todos os institutos das ordenações 
anteriores, baseados no Direito Romano, que prevalecia sobre o 
Direito Canônico, enriquecidas com os institutos resultantes das 
reformas por que passaram durante o século XVI.

 O Senado Federal, através de seu Conselho Editorial, cumpre 
uma missão histórica com a presente edição de 1870, fac-similada, 
preparada pelo jurista maranhense Cândido Mendes de Almei-
da, que teve destacada posição durante a denominada “Questão 
Religiosa”, caracterizada pelo conflito de competência, no Brasil 
Império, entre a Igreja e o Estado, já que o direito administrativo 
tem como fonte originária o Direito Canônico, o que gerou um 
clima de grande tensão.

 Temos certeza de que estas Ordenações Filipinas, com erudita 
introdução do Ministro José Carlos Moreira Alves, serão de grande 
utilidade para a comunidade jurídica brasileira e para todos aqueles 
que se interessam pelo estudo do Direito.

José sarney
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 O Código Filipino encerra todos os institutos das ordenações 
anteriores, baseados no Direito Romano, que prevalecia sobre o 
Direito Canônico, enriquecidas com os institutos resultantes das 
reformas por que passaram durante o século XVI.

 O Senado Federal, através de seu Conselho Editorial, cumpre 
uma missão histórica com a presente edição de 1870, fac-similada, 
preparada pelo jurista maranhense Cândido Mendes de Almei-
da, que teve destacada posição durante a denominada “Questão 
Religiosa”, caracterizada pelo conflito de competência, no Brasil 
Império, entre a Igreja e o Estado, já que o direito administrativo 
tem como fonte originária o Direito Canônico, o que gerou um 
clima de grande tensão.

 Temos certeza de que estas Ordenações Filipinas, com erudita 
introdução do Ministro José Carlos Moreira Alves, serão de grande 
utilidade para a comunidade jurídica brasileira e para todos aqueles 
que se interessam pelo estudo do Direito.

José sarney
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EdiçõEs do sEnado FEdEral

 o jurista Cândido Mendes de 
Almeida, esta obra por ele preparada 
e anotada: 

 Há cinco anos lembramo-
-nos de coordenar diferentes notas 
que sobre a legislação pátria fomos 
reunindo, desde que começamos o 
estudo do nosso Direito Civil, e o fo-
mos praticando. Eram notas com o 
destino ao próprio e privado estudo.

 Amadurecendo a ideia, e ani-
mado por conselhos de colegas, cul-
tores do mesmo Direito, tomamos a 
deliberação, talvez temerária, de en-
tregar aqueles rascunhos, ainda que 
melhor trajados, ao conhecimento 
do público, sob a forma de anotações 
ao Código Filipino, ou Ordenações do 
Reino, aditando-lhe a legislação ex-
travagante em vigor, que com essa 
compilação tivesse inteira ou próxi-
ma conexão.

 Tal é a obra que ousamos 
apresentar ao público, e oferecer  à 
mocidade estudiosa que cursa as fa-
culdades de Direito; não só com o 
propósito de facilitar-lhe o conheci-
mento do nosso Direito Civil, mas 
como tênue reembolso que fazemos 
à pátria pela instrução que nos dis-
pensou em nossa juventude.

 Se não resgatamos toda 
a dívida, como desejáramos, so-
bram-nos os melhores e mais gra-
tos desejos de fazê-lo.

continua na aba da 4ª capa

  O que podemos assegurar é 
que o pouco que ofertamos custou-
-nos agro labor, e não raras vigílias. 
Ousaríamos mais se a providência 
fosse conosco menos parca, e nos 
achasse dignos de mais elevada mis-
são.

 Não sabemos qual o acolhi-
mento que fará o público a trabalho 
tão imperfeito; mas qualquer que 
seja nos sujeitamos ao veredict, com a 
consciência tranquila de que empre-
endemos esta obra sob o pensamento 
de sua utilidade prática, supondo ter 
bem interpretado, e satisfeito senão 
uma necessidade pública, ao menos 
acadêmica.

 Se infelizmente nos engana-
mos, fica aberta a senda para outros 
mais denodados, e não tão desfavore-
cidos de dotes de espírito e de sólida 
cultura. O assunto não nos parece 
abaixo dos mais robustos talentos, 
assim como das mais prendadas in-
teligências.

 Se assim acontecer não nos 
arrependeremos do labor improbus 
com que arcamos; e não podendo 
alcançar a meta que nos enlevava a 
mente, consola-nos a recordação de 
que, por amor da causa pública, ou-
tros melhor inspirados o consegui-
rão. É um belo certame em que a pá-
tria comum, que todos idolatramos, 
colherá maior proveito.

 Tais são os votos do editor.

Cândido Mendes de Almeida.

 Rio de Janeiro, 1º de fevereiro 
de 1870.

S
F

E N A D O

E D E R A L
......................

......................



Volume 38-B

EdiçõEs do

Livro Segundo e Terceiro

(Edição fac-similar
da 14a edição, de 1870,

com introdução e comentários de
Cândido Mendes de Almeida)

2o Tomo

C
ó

d
ig

o F
ilipin

o o
u o

r
d

e
n

a
ç

õ
e

s e l
e

is d
o r

e
in

o d
e p

o
r

t
u

g
a

l

Volume 38-B

EdiçõEs do

. . . . 

.  .  .  .  .  .  .  .  . 

 O Código Filipino encerra todos os institutos das ordenações 
anteriores, baseados no Direito Romano, que prevalecia sobre o 
Direito Canônico, enriquecidas com os institutos resultantes das 
reformas por que passaram durante o século XVI.

 O Senado Federal, através de seu Conselho Editorial, cumpre 
uma missão histórica com a presente edição de 1870, fac-similada, 
preparada pelo jurista maranhense Cândido Mendes de Almei-
da, que teve destacada posição durante a denominada “Questão 
Religiosa”, caracterizada pelo conflito de competência, no Brasil 
Império, entre a Igreja e o Estado, já que o direito administrativo 
tem como fonte originária o Direito Canônico, o que gerou um 
clima de grande tensão.

 Temos certeza de que estas Ordenações Filipinas, com erudita 
introdução do Ministro José Carlos Moreira Alves, serão de grande 
utilidade para a comunidade jurídica brasileira e para todos aqueles 
que se interessam pelo estudo do Direito.

José sarney
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EdiçõEs do sEnado FEdEral

 o jurista Cândido Mendes de 
Almeida, esta obra por ele preparada 
e anotada: 

 Há cinco anos lembramo-
-nos de coordenar diferentes notas 
que sobre a legislação pátria fomos 
reunindo, desde que começamos o 
estudo do nosso Direito Civil, e o fo-
mos praticando. Eram notas com o 
destino ao próprio e privado estudo.

 Amadurecendo a ideia, e ani-
mado por conselhos de colegas, cul-
tores do mesmo Direito, tomamos a 
deliberação, talvez temerária, de en-
tregar aqueles rascunhos, ainda que 
melhor trajados, ao conhecimento 
do público, sob a forma de anotações 
ao Código Filipino, ou Ordenações do 
Reino, aditando-lhe a legislação ex-
travagante em vigor, que com essa 
compilação tivesse inteira ou próxi-
ma conexão.

 Tal é a obra que ousamos 
apresentar ao público, e oferecer  à 
mocidade estudiosa que cursa as fa-
culdades de Direito; não só com o 
propósito de facilitar-lhe o conheci-
mento do nosso Direito Civil, mas 
como tênue reembolso que fazemos 
à pátria pela instrução que nos dis-
pensou em nossa juventude.

 Se não resgatamos toda 
a dívida, como desejáramos, so-
bram-nos os melhores e mais gra-
tos desejos de fazê-lo.

continua na aba da 4ª capa

  O que podemos assegurar é 
que o pouco que ofertamos custou-
-nos agro labor, e não raras vigílias. 
Ousaríamos mais se a providência 
fosse conosco menos parca, e nos 
achasse dignos de mais elevada mis-
são.

 Não sabemos qual o acolhi-
mento que fará o público a trabalho 
tão imperfeito; mas qualquer que 
seja nos sujeitamos ao veredict, com a 
consciência tranquila de que empre-
endemos esta obra sob o pensamento 
de sua utilidade prática, supondo ter 
bem interpretado, e satisfeito senão 
uma necessidade pública, ao menos 
acadêmica.

 Se infelizmente nos engana-
mos, fica aberta a senda para outros 
mais denodados, e não tão desfavore-
cidos de dotes de espírito e de sólida 
cultura. O assunto não nos parece 
abaixo dos mais robustos talentos, 
assim como das mais prendadas in-
teligências.

 Se assim acontecer não nos 
arrependeremos do labor improbus 
com que arcamos; e não podendo 
alcançar a meta que nos enlevava a 
mente, consola-nos a recordação de 
que, por amor da causa pública, ou-
tros melhor inspirados o consegui-
rão. É um belo certame em que a pá-
tria comum, que todos idolatramos, 
colherá maior proveito.

 Tais são os votos do editor.

Cândido Mendes de Almeida.

 Rio de Janeiro, 1º de fevereiro 
de 1870.
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Reprodução da capa e rosto 
da edição de 1870
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Nota do Editor

FILIPINO ou Ordenações e Leis do Reino de Portugal passou a viger em
1603, quando Portugal encontrava-se sob o domínio da Coroa Espanhola (1580 a
1640). Veio suceder às Ordenações Afonsinas e às Ordenações Manuelinas.
As primeiras publicadas no ano de 1446 ou 1447, não se sabe ao certo, mas só impres-
sas em 1792. Em todo caso, as Ordenações Afonsinas constituem o mais antigo código
europeu. E as segundas foram publicadas em 1521, por determinação de D. Manuel I,
denominado o Venturoso.

As Ordenações Filipinas encerravam todos os institutos das anteriores,
baseadas no Direito Romano, que prevalecia sobre o Direito Canônico, enriquecidas com
os institutos resultantes das reformas por que passaram durante o século XVI.

As Ordenações Filipinas consistem em cinco livros. O Livro Primeiro de-
finia as atribuições, direitos e deveres dos magistrados e funcionários do Judiciário. O Li-
vro Segundo enfeixa as normas regulando as relações entre Igreja e Estado, as atribui-
ções do fisco e os privilégios da nobreza. O Livro Terceiro refere-se ao processo civil e cri-
minal, movimentado tão-somente pelo impulso das partes, baseado no princípio dispositi-
vo, com procedimento em forma escrita, desenvolvendo-se em fases rigidamente distintas.
O Livro Quarto trata do direitos de família, direito das coisas, das obrigações e das su-
cessões. O Livro Quinto restringe-se especificamente à matéria penal.

Em todo caso, todas as Ordenações do Reino foram concebidas a partir
do Direito Romano, do Direito Canônico, de concordatas celebradas entre representantes
da Igreja Católica e reis de Portugal, das Sete Partidas, de costumes antigos da Penínsu-
la Ibérica e dos foros locais.



As Ordenações Filipinas, no que tange às leis civis, foram objeto de uma
consolidação, intitulada Consolidação das Leis Civis, em dois volumes, levada a cabo
pelo eminente jurista Augusto Teixeira de Freitas, e que serviria para a elaboração do fu-
turo Código Civil brasileiro, desembocando, no entanto, no Esboço, que serviram de
inspiração para o Código Civil argentino, já que o brasileiro, de 1916, elaborado por Clóvis
Beviláqua, outro jurista de nomeada, é o que passou a vigorar a partir de 1.º de janeiro
de 1917. Até então, no Brasil, o Livro Quarto (parte civil) das Ordenações eram a
fonte de aplicação do direito.

O jurista lusitano, mas de formação acadêmica no Brasil, Lourenço Trigo de
Louzeiro, igualmente retoma as Ordenações Filipinas em sua obra Instituições de
Direito Civil Brasileiro, em dois volumes, dando-lhe feição doutrinária e didática.

Se cotejarmos muitos dos institutos ainda em vigor em nosso ordenamento, ve-
remos que já constavam das Ordenações do Reino, notadamente das Filipinas, posto
que o Direito Romano e o Direito Canônico serviram de base à legislação lusitana. Só
para citarmos um exemplo, relembramos os direitos do nascituro, denominados àquela
época de direitos do embrião, curador de ventre e assim por diante.

O Senado Federal, através de seu Conselho Editorial, cumpre uma missão
histórica com a presente edição de 1870, fac-similada, preparada pelo jurista maranhen-
se Cândido Mendes de Almeida, que teve destacada posição durante a denominada
“Questão Religiosa”, caracterizada pelo conflito de competência, no Brasil Império, entre
a Igreja e o Estado, já que o direito administrativo tem como fonte originária o Direito
Canônico, o que gerou um clima de grande tensão. Cândido Mendes de Almeida então
ofereceu espontânea e gratuitamente seus conhecimentos jurídicos para a defesa dos bispos
presos pela Monarquia.

Temos certeza de que estas Ordenações Filipinas, com erudita introdução
do Ministro José Carlos Moreira Alves, publicadas pelo Conselho Editorial do Senado
da República, serão de grande utilidade para a comunidade jurídica brasileira e para to-
dos aqueles que se interessam pelo estudo do Direito.

JOSÉ SARNEY
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Cândido Mendes de Almeida e o Código Filipino

CÂNDIDO Mendes de Almeida nasceu na vila de São Bernardo do Brejo
dos Anapurus, Província do Maranhão, em 14 de outubro de 1818, sendo seus pais
Fernando Mendes de Almeida e Esméria Alves de Sousa Mendes de Almeida.

Depois de concluir seus estudos secundários, ingressou na Faculdade de Direi-
to de Olinda em 1835, bacharelando-se em 1839. De sua turma, foi o único que se des-
tacou no campo jurídico. Teve, entretanto, como contemporâneo Teixeira de Freitas, que,
depois de tumultuada passagem pela Faculdade de Direito de São Paulo, retornara a
Olinda para concluir o curso, obtendo o grau de bacharel em 1837.

Em São Luís, exerceu a advocacia, tendo, ali, conquistado, em 1840, por
concurso, a cadeira de História e Geografia no Liceu Maranhense, desempenhando-a
durante 14 anos.

De 1841 a 1842 foi promotor público na mesma cidade. Nesse último ano,
fundou o jornal A Opinião Maranhense, e colaborou em dois outros: O Progresso
e O Publicador Maranhense.

Iniciou sua carreira política em 1843, tendo representado sua Província, na
Corte, como deputado, em várias legislaturas.

Fundou, no ano de 1847, em Caxias (MA), o O Jornal Caxiense, e, em
São Luís (MA), o Observador.

Por sua obra como historiador e geógrafo, foi designado, em 1869, membro do
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, tendo sido, mais tarde, em 1878, elevado a
sócio honorário do mesmo Instituto.

Em 1871, elegeu-se, em lista, na Província do Maranhão, para senador vita-
lício, tendo sido nomeado, em 13 de maio, por D. Pedro II.



No Senado, estreou na tribuna em junho desse mesmo ano, e nele, como ocor-
rera na Câmara dos Deputados, atuou intensamente até o final de 1880, destacando-se
na defesa dos princípios monárquicos e, de modo especial, dos dogmas da Igreja.

Por sua convicção religiosa, defendeu, espontânea e gratuitamente, com Zacari-
as de Góis e Vasconcelos, o bispo de Olinda – Dom Vital – que, juntamente com o do
Pará, fora processado perante o Supremo Tribunal de Justiça na célebre Questão Reli-
giosa ocorrida no Império na segunda metade do século XIX. Essa defesa lhe valeu ser
taxado injustamente1 de católico intransigente, intolerante e reacionário.

Ao falecer em 10 de março de 1881, deixava sólida reputação de advogado,
de jurisconsulto, de historiador, de geógrafo, de jornalista e de parlamentar graças à sua
imensa atividade e admirável cultura, bem como ao extraordinário valor de sua produção
no campo jurídico, histórico e geográfico.

** ** * * * **

No terreno do direito, deixou Cândido Mendes três obras que marcaram época:

– o Direito Civil Eclesiástico Brasileiro antigo e moderno em suas
relações com o direito canônico, cujo primeiro tomo, dividido em três volumes cor-
respondente a três partes, foi publicado em 1866, e o segundo, num só volume, publicado
em 1873, sendo que, na primeira parte do tomo primeiro, numa introdução de mais de
quatrocentas páginas, se encontra monumental história do direito eclesiástico, especial-
mente português e brasileiro;

– a sexta edição dos Princípios de Direito Mercantil e Leis de Mari-
nha por José da Silva Lisboa, “acrescentada com os opúsculos do mesmo autor intitula-
dos regras da praça, e reflexões sobre o comércio dos seguros, além da legislação portugue-
sa anterior à independência do império e brasileira até a época presente, adicionadas a

1 Tristão de Athayde, no Jornal do Brasil de 02.04.1981, no artigo Um Conservador Liberal (apud Senador
Cândido Mendes – Homenagem do Senado e da Inteligência Brasileira, p. 99, Editora Universitária Cândido
Mendes, Rio de Janeiro, 1981), assim examina a posição de Cândido Mendes nessa questão religiosa:

“Assumindo, ao lado do Conselheiro Zacarias de Góis e Vasconcelos, a defesa de Dom Vital,
mostrava que a causa do Bispo de Olinda não era apenas a do conservadorismo político, mas igual-
mente a do liberalismo político. Era tanto a causa da independência da Igreja, em face do Estado,
como a da independência do Estado em face da Maçonaria. Era a de retirar do Estado sua subordi-
nação à Maçonaria, como ideologia laicista, pregada pela seita, assim como era a de retirar da Igreja
sua co-responsabilidade polídca, nos negócios do Estado, que a união entre os dois poderes supu-
nha. [...] Cândido Mendes, então, representava a imagem viva, entre os leigos, de uma Igreja ansiosa
por libertar-se de toda confusão com regimes políticos ou tipos de civilização, no caso a greco-latina,
para se tornar uma Igreja essencialmente livre e universal”



cada um dos tratados”, publicada em 1874, em dois volumes, dos quais o primeiro, com
mais de seiscentas e cinqüenta páginas, contém, a título de introdução, de autoria de
Cândido Mendes, erudita historia do comércio no mundo; e

– publicada em 1870, a décima quarta edição, segundo a primeira de 1603 e
a nona de Coimbra de 1824, do Código Filipino ou Ordenações e Leis do Rei-
no de Portugal recopiladas por mandado d’El Rei d. Filipe I, obra para a
qual escreveu uma sintética história do direito romano ao direito brasileiro da época, e
ainda adicionou, como está sintetizado no seu frontispício, “diversas notas filológicas,
históricas e exegéticas, em que se indicam as diferenças entre aquelas edições e a vicentina
de 1747, a origem, desenvolvimento e extinção de cada instituição, sobretudo as disposi-
ções hoje em desuso e revogadas; acompanhando cada parágrafo sua fonte, conforme os
trabalhos de Monsenhor Joaquim José Ferreira Gordo e dos Desembargadores Gabriel
Pereira de Castro e João Pedro Ribeiro; e em aditamento a cada livro a respectiva legis-
lação brasileira concernente às matérias codificadas em cada um, sendo de quotidiana
consulta, além da bibliografia dos jurisconsultos que têm escrito sobre as mesma Ordena-
ções desde 1603 até o presente”; ademais, para servir-lhe de apêndice, compôs, em 1869
(um ano antes da publicação de sua edição do Código Filipino, a que ele se referiu como
em adiantado estado de elaboração),2 o Auxiliar jurídico, destinado a ser “obra útil
aos que se dedicam ao estudo do direito e da jurisprudência pátria”.3

As introduções históricas a essas três obras ensejaram a um dos maiores civilis-
tas brasileiros, que foi Lacerda de Almeida, atribuir a Cândido Mendes o qualificativo de
Mommsen brasileiro, colocando-o, com a observação de que o fazia sem desdouro algum
aos grandes historiadores do direito, na mesma linha dos Gustavo Hugo, T. Mommsen,
O. Karlowa, J. Grimm, J. Michelet, Esmein, Violet, F. de Coulanges e H. Taine. Daí,
este paralelo que o eminente civilista faz entre Cândido Mendes e Teixeira de Freitas:

“Teixeira de Freitas é o vidente do futuro, é o criador da teoria, o reno-
vador da ciência; Cândido Mendes é o investigador do passado, é o criador,
digo-o em consciência de causa, da História do Direito Nacional, mas da
História exposta com crítica e discussão dos fatos, em seus antecedentes,

2 No “Ao Leitor” do Auxiliar Jurídico, p. VI, diz Cândido Mendes que não sendo possível, nas notas ao
Código Filipino, acrescentar tudo que seria necessário para poupar ao aluno o trabalho de procura
em coleções difíceis de achar, “por essa causa entendemos fazer uma compilação de várias matérias,
úteis, e até indispensáveis àquele estudo em livro apartado. Eis o que explica a publicação do presen-
te, sob a denominação de – Auxiliar Jurídico; que consideramos um Apêndice à nossa edição das Orde-
nações, trabalho já mui adiantado, e que em breve será posto à disposição do público.”

3 Auxiliar Jurídico, frontispício, Tipografia do Instituto Filomático, Rio de Janeiro. 1869.



suas causas próximas e remotas, suas circunstância, termo e objetivo que vi-
savam seus protagonistas.

“Não conheço em História do Direito obra mais erudita, mais pro-
funda, de vistas mais exatas e de maior sinceridade, do que a Introdução
ao Direito Eclesiástico Brasileiro do Senador Cândido Mendes de
Almeida, uma das mais fulgentes glórias do império pelo saber e pelo cará-
ter, que eram então menos raro que o saber”.4

Mas das obras jurídicas de Cândido Mendes de Almeida, sem dúvida, a mais
conhecida é a décima quarta edição do Código Filipino, com suas anotações, e o seu
apêndice consubstanciado no Auxiliar Jurídico.

No prefácio do volume relativo ao texto do Código Filipino, Cândido Men-
des, depois de expor as razões que o levaram a compor essa obra e de expor, em magis-
tral síntese, a evolução da legislação portuguesa das origens até a independência do Brasil
e a lei de 20 de outubro de 1823 que mandou vigorar no novo Império as Ordenações,
Leis, Regimentos, Alvarás, Decretos e Resoluções promulgadas pelos Reis de Portugal,
salienta que as anotações que publicava eram notas que fora reunindo, para uso próprio,
desde que se dedicara ao estudo do nosso direito civil, aditando-lhes a Legislação extra-
vagante em vigor que com essa compilação tivesse inteira ou próxima conexão.

Apreciando essa obra por esse ângulo, acentuou Lacerda de Almeida:

“Das obras devidas à pena magistral do finado Senador do Império
Cândido Mendes de Almeida é a mais conhecida o Código Filipino, onde
as “Ordenações do Reino” em sua última compilação vêm enriquecidas de
notas que valem mais que um comentário, porque apresentam em resumo a
interpretação doutrinal dos textos colhida nos melhores autores antigos e mo-
dernos, às vezes apenas indicados nas obras originais, hoje em dia raras,
mas sempre cuidadosamente citadas de modo que fácil é ao estudioso verifi-
car as citações e beber na própria fonte onde se inspirou o insigne jurista.

“É um trabalho mais de paciência que de engenho, mas que põe em des-
taque qualidades que se não encontram quase hoje em dia, paciência, demora,
cuidado meticuloso de investigação, tempo gasto no labor, não poucas vezes
frustrado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 O Senador Cândido Mendes de Almeida – Estudo sobre sua obra jurídica, in Revista da Faculdade Livre de
Direito da Cidade do Rio de Janeiro, vol. XIII (ano de 1917), p. 11.



“Toda a obra do finado Senador Cândido Mendes está mostrando esta
subida qualidade: a paciência, a assiduidade e constância na investigação.

“O Código Filipino revela muito estudo; mas é antes obra para fazer
estudar; consta de um repositório de notas e observações que poupam o tra-
balho e o encaminham e facilitam. Tudo ali é destinado a reunir em uma
obra única conhecimentos e observações esparsos por grande número de volu-
mes de legislação, jurisprudência e doutrina”.5

Mas, se é certo que se trata de obra de muito estudo, paciência e investigação,
há de se acrescentar que ela, em verdade, é mais do que isso, porque as anotações e os
aditamentos legislativos que a integram demonstram impressionante conhecimento dessas
Ordenações e da legislação brasileira, também anotada, a elas pertinente. Com efeito, re-
velam essas anotações, com a remissões que fazem, extraordinário domínio da obra dos
praxistas portugueses, com indicação precisa do lugar nelas que dizem respeito ao texto
anotado; remetem o leitor, quando necessário a outras passagens das Ordenações, bem
como à legislação portuguesa antiga e à brasileira em vigor; traçam , e muitas vez com
bastante extensão, o histórico de múltiplas instituições e de diversos ofícios, indicando seu
campo de atuação; esclarecem o sentido de expressões menos conhecidas; não raro se re-
portam ao direito romano que foi, em Portugal, direito subsidiário; e, ainda, como edição
crítica que pretendeu ser, referem suas notas as pequenas divergências de texto com as
edições confrontadas e que foram especialmente as principais, ou seja, a Vicentina de
1747 e a de Coimbra de 1824.

Assinale-se, também, que antecede o texto dessas Ordenações riquíssima bi-
bliografia, a abranger coleções de leis e repertórios, obras de história do direito romano,
feudal e português, e, sobretudo, as dos tratadistas e praxistas a partir do século XVI.
E bibliografia que não se resume apenas numa lista de títulos, mas, na grande maioria
deles, há anotações de conteúdo histórico e crítico. Numa delas, a relativa à Consolidação
das Leis Civil de Teixeira de Freitas, lê-se:

“Esta obra é a primeira, e a mais importante, que se tem publicado no
Brasil em matéria de Jurisprudência Civil.

“Aqui se encontra além da concisão, e elegância de estilo, ordem e senso
jurídico tão difíceis de achar nos escritos sobre assunto tão espinhoso; e am-
plo e profundo conhecimento do nosso Direito. Se nossa palavra fosse autori-

5 Ob. cit., p. 12.



zada, e reconhecida nossa competência, ousaríamos denominar o autor o
Cujácio Brasileiro.

“Teixeira de Freitas é autor do Projeto do Código Civil Brasileiro; pro-
dução tão rica de saber e de experiência, que por si só revela a vastidão de
conhecimentos dessa grande e bela inteligência.

“A Consolidação serviu de pródromo para o trabalho do Projeto do Có-
digo Civil”.6

E, como já salientado, para facilitar o conhecimento e a inteligência do Código
Filipino, publicou Cândido Mendes, um ano antes de vir à luz a edição brasileira desse
Código, o livro a que denominou Auxiliar Jurídico, com a finalidade de servir-lhe de
apêndice.

Trata-se de notável manancial não só de textos jurídicos de difícil acesso, como
também de informações sobre jurisconsultos portugueses e de regedores e presidentes da
Casa de Suplicação e do Desembargo do Paço desde sua criação até o ano de 1828.

Nele se encontram a transcrição dos regimentos dos antigos tribunais da se-
gunda instância e superiores, em Portugal e no Brasil, dos estilos, assentos e arestos das
Casas de Suplicação e do Porto; a reprodução de obras de Domat, Corrêa Teles, Fran-
cisco Bacon e Dupin Ainé; axiomas e brocardos de direito extraídos da legislação brasi-
leira antiga e moderna; guia para facilitar a consulta de livros dos antigos jurisconsultos
denominados reinícolas, tanto dos tratadistas quanto dos decisionistas; relação dos
jurisconsultos portugueses desde o começo da codificação da legislação pátria até a inde-
pendência do Brasil; o epítome dos trabalhos jurídico-literários de Mello Freire, Almeida
e Sousa e Pereira e Sousa; e a tábua das Ordenações e das leis extravagantes entendidas
e declaradas pelos assentos das Casas de Suplicação e do Cível.

* * * * * * *

É essa obra – de grande utilidade para o estudo de nossas raízes jurídicas –
que, agora, graças à feliz iniciativa do Senado Federal, se reimprime, pela primeira vez
no Brasil, como expressiva homenagem ao talento daquele que, na qualidade de senador
vitalício, muito dignificou o Senado do Império.

JOSÉ CARLOS MOREIRA ALVES

6 Código Filipino, p. LIX.
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EdiçõEs do
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.  .  .  .  .  .  .  .  . 

 O Código Filipino encerra todos os institutos das ordenações 
anteriores, baseados no Direito Romano, que prevalecia sobre o 
Direito Canônico, enriquecidas com os institutos resultantes das 
reformas por que passaram durante o século XVI.

 O Senado Federal, através de seu Conselho Editorial, cumpre 
uma missão histórica com a presente edição de 1870, fac-similada, 
preparada pelo jurista maranhense Cândido Mendes de Almei-
da, que teve destacada posição durante a denominada “Questão 
Religiosa”, caracterizada pelo conflito de competência, no Brasil 
Império, entre a Igreja e o Estado, já que o direito administrativo 
tem como fonte originária o Direito Canônico, o que gerou um 
clima de grande tensão.

 Temos certeza de que estas Ordenações Filipinas, com erudita 
introdução do Ministro José Carlos Moreira Alves, serão de grande 
utilidade para a comunidade jurídica brasileira e para todos aqueles 
que se interessam pelo estudo do Direito.

José sarney
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 o jurista Cândido Mendes de 
Almeida, esta obra por ele preparada 
e anotada: 

 Há cinco anos lembramo-
-nos de coordenar diferentes notas 
que sobre a legislação pátria fomos 
reunindo, desde que começamos o 
estudo do nosso Direito Civil, e o fo-
mos praticando. Eram notas com o 
destino ao próprio e privado estudo.

 Amadurecendo a ideia, e ani-
mado por conselhos de colegas, cul-
tores do mesmo Direito, tomamos a 
deliberação, talvez temerária, de en-
tregar aqueles rascunhos, ainda que 
melhor trajados, ao conhecimento 
do público, sob a forma de anotações 
ao Código Filipino, ou Ordenações do 
Reino, aditando-lhe a legislação ex-
travagante em vigor, que com essa 
compilação tivesse inteira ou próxi-
ma conexão.

 Tal é a obra que ousamos 
apresentar ao público, e oferecer  à 
mocidade estudiosa que cursa as fa-
culdades de Direito; não só com o 
propósito de facilitar-lhe o conheci-
mento do nosso Direito Civil, mas 
como tênue reembolso que fazemos 
à pátria pela instrução que nos dis-
pensou em nossa juventude.

 Se não resgatamos toda 
a dívida, como desejáramos, so-
bram-nos os melhores e mais gra-
tos desejos de fazê-lo.

continua na aba da 4ª capa

  O que podemos assegurar é 
que o pouco que ofertamos custou-
-nos agro labor, e não raras vigílias. 
Ousaríamos mais se a providência 
fosse conosco menos parca, e nos 
achasse dignos de mais elevada mis-
são.

 Não sabemos qual o acolhi-
mento que fará o público a trabalho 
tão imperfeito; mas qualquer que 
seja nos sujeitamos ao veredict, com a 
consciência tranquila de que empre-
endemos esta obra sob o pensamento 
de sua utilidade prática, supondo ter 
bem interpretado, e satisfeito senão 
uma necessidade pública, ao menos 
acadêmica.

 Se infelizmente nos engana-
mos, fica aberta a senda para outros 
mais denodados, e não tão desfavore-
cidos de dotes de espírito e de sólida 
cultura. O assunto não nos parece 
abaixo dos mais robustos talentos, 
assim como das mais prendadas in-
teligências.

 Se assim acontecer não nos 
arrependeremos do labor improbus 
com que arcamos; e não podendo 
alcançar a meta que nos enlevava a 
mente, consola-nos a recordação de 
que, por amor da causa pública, ou-
tros melhor inspirados o consegui-
rão. É um belo certame em que a pá-
tria comum, que todos idolatramos, 
colherá maior proveito.

 Tais são os votos do editor.

Cândido Mendes de Almeida.

 Rio de Janeiro, 1º de fevereiro 
de 1870.
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