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 No dia 22 de dezembro último, aos 87 anos de idade, faleceu no Rio de Janeiro, onde 

morava, Francisco Cavalcanti PONTES DE MIRANDA. 

 Os necrológios publicados na imprensa destacam uma ou outra faceta de sua vida, de 

sua obra, de sua personalidade: desembargador, passou à carreira diplomática, durante a 

guerra, a convite de Getúlio; aposentou-se como embaixador. Membro da Academia Brasileira 

de Letras, recentemente eleito; crítico dos governos pós-64 e dos Atos Institucionais; 

parecerista emérito, o mais requisitado do Brasil; autor da mais copiosa obra jurídica jamais 

produzida. 

 Entreviu-se, porém, nessas notícias, o que não deixa de ser fato singular e 

surpreendente, a inexplicada cortina de sombra, o desconhecimento sobre a vida e obra de 

quem foi, sem exagero e sem qualquer dúvida, o maior jurista de todos os tempos, e a mais 

fúlgida inteligência brasileira. 

 Nasceu prematuro, de cinco meses, em Maceió, filho e neto de matemáticos. Sua tia-

avó Chiquinha viu, no menino, “vontade de viver”. Dedicou-se à matemática. Ao ingressar na 

Faculdade de Direito, no Recife, aos 15 anos de idade, conhecia já o Latim e o Alemão. Como 

estudante, escreveu À margem do Direito (um ensaio de psicologia jurídica). O manuscrito 

chegara às mãos de Francisco Alves, no Rio, e o jovem autor, apreensivo porque não tinha 

cópia, recebeu a notícia de que fora remetido para publicação em Paris (1912). Pouco depois, 

A moral do futuro (1913). Duas obras de mocidade, mas permanentes. Em seguida, História e 

prática do habeas-corpus (1916), A sabedoria dos instintos (1921, 1.º prêmio da Academia), 

Dos títulos ao portador (1921), Direito de família. 

 Em 1922 – ano que considerava o mais fecundo em sua vida – publicou o Sistema de 

ciência positiva do Direito, em quatro volumes, primeiro prêmio da Academia, esgotado em 

1923, e reeditado, sem modificações, cinqüenta anos após, pela Borsoi. Saudando o autor, 

naquela ocasião, disse-lhe Clóvis BEVILACQUA: “Disse há pouco, de passagem, que 

constituístes a ciência do direito. Devo insistir nesta afirmação, porque, se tivestes 

precursores, não tivestes modelos; apoiando-vos em trabalhos aparecidos antes do vosso, 

seguindo uma orientação, que se acentuava, destes forma nova ao pensamento humano, 



 

2 

 

criastes a ciência que outros apenas entreviram. E, daqui por diante, falarão na ciência 

brasileira do direito, porque vós a fundastes, sólida e brilhante.” 

 Segue-se uma inacreditável relação de obras, filosóficas, sociológicas, literárias, 

políticas, antropológicas, psicológicas, de Direito Público e de Direito Privado, 1922: 

Rechtsgefühl und Begriff des Rechts, Begriff des Wertes und soziale Anpassung. 1923: A 

sabedoria da inteligência. 1924: Introdução à política científica (obra de metodologia, 

fundamental à compreensão de seu pensamento), Vorstellung vom Raume (crítica e acréscimo 

à teoria da relatividade, de EINSTEIN, recebida e enviada por este ao V Congresso Internacional 

de Filosofia de Nápoles). 1925: Método de análise sociopsicológica; Los princípios y leyes de 

sinmetria en Sociologia General, Madrid. 1926: Introdução à Sociologia Geral (1.º prêmio da 

Academia Brasileira de Letras). 1927: Das obrigações por atos ilícitos; Da promessa de 

recompensa.  1928: Fontes e evolução do Direito Civil Brasileiro; Die Zivilgesetze der 

Gegenwart, Band III: Brasilien. 1929: Brasilien, Rechtsvergleichendes Handuwörterbach, em 

elaboração. 1930: Tratado dos Testamentos; Inscrições da estela interior (poemas). 1932: Os 

fundamentos atuais do Direito Constitucional; La conception Du Droit International prive 

d’après la doctrine et la practique au Brésil (Recueil des Cours de l’Académie de Droit 

International de la Haye). 1933: Os novos direitos do homem; Direito à subsistência e direito ao 

trabalho; Direito à Educação; Anarquismo, Comunismo, Socialismo. 1935: Tratado de Direito 

Internacional Privado. 1936: Nacionalidade e naturalização no direito brasileiro. 1937: 

Embargos, prejulgados e revista no Direito processual brasileiro; História e prática do arresto 

ou embargo; O problema fundamental do conhecimento (obra de teoria do conhecimento). 

1939: La création et la personalité des personnes juridiques en Droit International privé. 1939: 

Conceito e importância da unitas actus. 1945: Democracia, liberdade, igualdade – os três 

caminhos. 1953: Tratado de Direito Predial; Garra, mão e dedo (precioso estudo de 

antropologia). 1954: Tratado de Direito Cambiário. 1960: Obras literárias. 1964: Tratado da 

ação rescisória de sentença. 1969: Poèmes et chansons. 1973: Epiküre der Weisheit. 

 A relação acima é incompleta; há inúmeros títulos de artigos, palestras, e outras obras, 

algumas inéditas. Não havia, em coligi-los, o mesmo cuidado que em sua preparação e 

redação. Mas é só: acrescentem-se os comentários, em vários volumes, a cada uma e a todas 

as nossas Constituições republicanas, excetuada a de 1891 (ou seja, as de 1934, 1937, 1946, 

1967, 1969); os comentários, em muitos volumes, aos nossos dois códigos de processo civil 

(1939 e 1973), os 17 volumes de pareceres, à parte os não publicados, o monumental Tratado 

de Direito Privado, em 60 volumes, e o magistral Tratado das ações, de extraordinária 

perfeição técnica. 

 PONTES DE MIRANDA era considerado pelos estudantes de Direito, como um autor 

“difícil”. O profundo, amplo e detalhado conhecimento das fontes, o rigor do método, a 

precisão terminológica, a exatidão científica dos conceitos, tudo o distanciava da enganosa 

superficialidade dos manuais e dos psitacistas. 

 É paradoxal afirmar que não era conhecido, e dizer que seu nome é o mais 

pronunciado nas escolas de Direito, nos recintos dos Tribunais, nas Varas dos juízos singulares, 
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e o mais referido em sentenças, acórdãos, artigos, monografias, pareceres. É que, apesar disso, 

não se mediu ainda toda sua grandeza: ele exorbitou de nossa época. 

 PONTES DE MIRANDA aqui esteve em maio de 1976. Homenageado pela nossa 

Faculdade Católica de Direito, recebeu o título de professor “honoris causa”. Lembrava-se, 

com carinho, dessa acolhida, das flores com que foi recebido, de sua estadia em Guarujá. O 

Instituto de Estudos Pontes de Miranda fez celebrar missa de sétimo dia. As letras nacionais 

estão de luto, enquanto suas lições, dos livros, fluem para a vida. 
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