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RESUMO: A pesquisa pauta-se no resgate histórico da vida e obra de Francisco de Paula 

Baptista e tem por finalidade a investigação das possíveis contribuições de suas ideias às bases 

científicas do processo civil e as influências na formação do pensamento do jurista. Trata-se de 

uma pesquisa exploratória em que se faz uso da revisão bibliográfica, documentos, trabalho de 

campo e da retórica judiciária como recurso articulatório teórico, uma vez que a análise de 

documentações e legislações são basilares neste estudo, o que possibilitou proceder ao exame 

dos discursos pelo autor proferidos, tanto no campo jurídico como político. A pesquisa ainda 

observou a influência do jansenismo na formação e no desenvolvimento das convicções do 

jurista. Temas como conceito de ação, coisa julgada, extensão dos poderes do juiz, formação 

da convicção e motivação das decisões judiciais são algumas das questões tratadas no presente 

trabalho. O que tornou possivel concluir que as influências que incidiram na formação do 

pensamento dele, bem como das ideias por ele defendidas, não ficaram restritas à sua época, 

pelo contrário, fomentam reflexões acerca das bases científicas do processo civil em debates 

que encontram eco até os dias de hoje. 
 

 

PALAVRAS-CHAVE: História. Processo Civil. Francisco de Paula Baptista. 

 

 

ABSTRACT: The research is based on a historical rescue of the life and work of Francisco de 

Paula Baptista, with the purpose of investigating the possible contributions of his ideas to the 

scientific bases of the civil process and his education background. It is an exploratory research, 

with the use of judicial rhetoric as a theorical resource, instead it is based, especially on the 

analysis of documents and legislation, which made it possible to proceed with the examination 

of the speech by the author delivered in both the legal and political fields. The research also 

observed the influence of Jansenism in the education and development of the convictions of the 

jurist concerned. Themes such as concept of action, res judicata, extension of the powers of the 

judge, formation of conviction and motivation of judicial decisions are some of the issues 

hereby addressed. Which leads to the conclusion that the influences that affect the formation of 

the author's thought, as well as the stands he takes, even more than a century, are up to date for 

discussion and reflection of the scientific basis of the civil procedure. 
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HYMNO DOS CAIXEIROS1 

No Brazil patriotas não faltam 

A seus foros manter com fervor; 

Nossa causa, do céu protegido, 

Teve um novo leal defensor. 

 

Do commercio a seus filhos vedado, 

Vai fazer o Brazil a conquista: 

Para ella o seu NUNES MACHADO2 

Reviveu no seu PAULA BAPTISTA. 

 

No Brazil monopolio o Commercio 

D’estrangeiros não há de ser mais: 

O Brazil será pai de seus filhos 

Não padrasto de seus naturaes. 

 

Do commercio a seus filhos vedado, etc. 

 

Como nós, do Brazil e vindouro, 

Não será – só e sempre – Caixeiro: 

Mercadores serão nossos filhos; 

O commercio há de ser brasileiro. 

 

Do commercio a seus filhos vedado, etc. 

 

Esperemos em Deus que é por nós; 

Esperemos em nossos irmãos: 

De quem sanctos direitos guerrêa,  

Os esforços serão sempre vãos. 

 

Do commercio a seus filhos vedado, etc. 

 
(Do Caixeiro Nacional) 

                                                             
1 Jornal o Republico, ano 1855, edição 164, p.4. Disponível em <http://memoria.bn.br/DocReader/332704/1102> 

Acesso em 26/07/2018. 
2 Joaquim Nunes Machado, nascido a 16 de agosto de 1809, em Goiana, Pernambuco, ingressou cedo na carreira 

jurídica. Em 1832, formou-se bacharel em Direito pela primeira turma da Academia Jurídica de Olinda, atual 

Faculdade de Direito do Recife. Joaquim Nunes foi o primeiro Juiz de Direito da comarca de Goiana, criada por 

Resolução do Conselho da Província. Em 1835, ele foi nomeado titular da 1ª Vara Criminal do Recife, e em 1847, 

passou a ser Desembargador do Tribunal da Relação - primeira denominaçã9o do Tribunal de Justiça de 

Pernambuco. Além dos cargos jurisdicionais, foi Deputado Provincial de Pernambuco, por várias legislaturas. De 

espírito revolucionário, o Desembargador Joaquim Nunes Machado foi um dos chefes da Revolução Praieira, tendo 

falecido, quando, à frente dos rebeldes, entrava no Recife em 2 de fevereiro de 1849. Para homenageá-lo, o Poder 

Judiciário estadual, instituiu a Medalha Desembargador Nunes Machado, que, anualmente, é entregue a 

autoridades e magistrados, que se destacam em sua área de atuação. A comenda é entregue em sessão solene do 

Tribunal Pleno, no dia 13 de agosto, em comemoração ao aniversário de fundação do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Pernambuco. Vide <http://www.tjpe.jus.br/web/memorial-da-justica/personalidades> Acesso em 10/02/2019.  

http://memoria.bn.br/DocReader/332704/1102
http://www.tjpe.jus.br/web/memorial-da-justica/personalidades
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INTRODUÇÃO 

Por que Francisco de Paula Baptista?  

No segundo semestre do ano de 2015 cursei, como aluna especial do programa de pós-

graduação da UNESA, a disciplina de Estudo de Autor: Enrico Tulio Liebman, cujo objetivo, 

para além dos ensinamentos já conhecidos do jurista italiano, era investigar como o processo 

civil fora tratado e se havia abordagem deste no Brasil antes de sua vinda na década de quarenta.  

Partindo da premissa que as ordenações lusitanas foram aqui aplicadas durante muitos 

anos, tomou-se como marco temporal o ano de 1850, momento em que se teve a edição do 

Decreto Imperial 7373 voltado a regulamentar o processo judicial nas questões comerciais, 

como ponto de partida para a investigação das questões do tema em análise, que  viria mais 

tarde estender-se às causas cíveis através do Decreto 7634 de 1890. 

O objetivo, como dito, era investigar a existência e a essência dos institutos nos debates 

voltados ao processo civil anteriores ao ano de 1940, período dos ensinamentos Liebmaniano. 

E, durante estas pesquisas, deparei-me com a obra intitulada “Theoria e Pratica do Processo 

Civil”, publicada no ano de 1855 escrita pelo “Conselheiro5 Francisco de Paula Baptista”. 

É mister, contudo, asseverar que no mesmo ano de 2015 acirravam-se os debates sobre 

o novo ordenamento processual que encontrava-se na vacatio, após sanção presidencial 

ocorrida em março daquele ano, e, dentre tantos temas, um dos que conferia maiores 

controvérsias por parte do judiciário residia na necessidade de motivação adequada das 

decisões, conforme dicção do artigo 489 § 1º, cuja redação consistia em demonstrar o que não 

seria considerada fundamentação.  

                                                             
3 BRASIL. Decreto nº 737 de 25 de novembro de 1850. Determina a ordem do Juízo no Processo Comercial. 

Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/historicos/dim/DIM0737.htm> Acesso em 

17/08/2015. 
4 BRASIL. Decreto nº 763 de 19 de setembro de 1890. Manda observar nas causas civis o Decreto nº 737/1850. 

Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1851-1899/D763.htm> Acesso em 17/08/2015. 
5 O título de conselheiro lhe foi concebido pelo imperador em virtude do tempo voltado à prática do magistério, 

assunto que será tratado mais detalhadamente nesta pesquisa. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/historicos/dim/DIM0737.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1851-1899/D763.htm
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Em meio à pesquisa histórica e às discussões hodiernas, a análise da obra oitocentista, 

por vezes, remetia às discussões contemporâneas, notadamente no que tange à questão da 

necessidade de motivação como tradução de confiança, o que despertou maior interesse e 

envolvimento com o autor em comento.  

A visão do processo civil traçado como um método científico, como ramo autônomo, 

da ação como direito público, da coisa julgada como autoridade à causa já posta, foram pontos 

tratados pelo jurista quase um século antes da vinda de Liebman, despertando assim o desejo 

de aprofundar os estudos a respeito de sua vida e obra.  

Poucos são os processualistas pátrios que o mencionam quando descrevem a história do 

processo civil brasileiro, porquanto a ênfase costuma recair sobre os autores alemães e italianos 

como marco científico para o tratamento das questões que envolvem o processo. Aqueles que 

o citam, raramente se aprofundam em seus feitos, motivo pelo qual, dediquei-me a investigar 

sua história para o desenvolvimento do trabalho final desta disciplina 

À época uma das maiores dificuldades encontradas foi a de acessar informações 

especificas sobre o autor, uma vez que o ponto de partida seria a Universidade Federal de 

Pernambuco, que incorporou a faculdade de Olinda onde Paula Baptista não apenas formou-se 

bacharel em direito como, ainda, lecionou por quarenta e seis anos a cadeira de processo civil. 

O acervo histórico da universidade encontrava-se em caixas, sem catalogações, o que viria a 

ser resgatado a partir do ano de 2016 pelo professor Humberto Carneiro quando do início do 

projeto Memória Acadêmica da Faculdade de Direito do Recife - XIX. 

A própria biblioteca da instituição não detinha nenhum acesso ao acervo digitalizado, o 

que diferia significativamente de sua contemporânea Faculdade do Largo de São Francisco, 

hoje Universidade de São Paulo, o que se traduzia na possível pesquisa apenas in locu. 

Como havia apenas um semestre para realização deste trabalho, não fora possível 

realizar a pesquisa de forma merecidamente aprofundada, contudo, enfocou-se nesta, a questão 

da autoridade da coisa julgada, fruto de um artigo científico que veio a contar como capítulo do 

livro eletrônico Direito e Cultura: estudos sobre o processo civil no brasil, coordenado pela 

professora Fernanda Duarte, dentre outros, publicado pelo programa de pós-graduação em 
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Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense no ano de 2016, restando da pesquisa 

a vontade e o desejo de aprofundamento da vida e obra de Francisco de Paula Baptista. 

O ano de 2016 seguiu-se voltado à nova processualística que agora já vigia em território 

nacional, o que fez com que o desejo de pesquisar o jurista oitocentista ficasse adormecido 

temporariamente, já que um dos assuntos de ordem eram os precedentes vinculantes.  

Busquei então, no ano de 2017, participar do processo seletivo desta Instituição de 

Ensino com um projeto de pesquisa voltado ao aprofundamento da vida e obra desta de 

Francisco de Paula Baptista. O tema chamara atenção. Faltava um estudo mais aprofundado no 

sentido de resgatar a história daquele que, como considerado por alguns, foi o maior 

processualista do Império.   

Além do interesse em conhecer melhor o pensamento do jurista face às similitudes nos 

debates atuais, nenhuma pesquisa fora feita nesse sentido, o que traz à comunidade acadêmica 

a importância do tema proposto e a relevância da contribuição para a processualística brasileira. 

Nesse sentido, a presente pesquisa busca realizar o resgate histórico de Francisco de Paula 

Baptista, um processualista brasileiro oitocentista, tendo como objetivo geral recuperar em 

parte a sua história e analisar quem foi e a importância de suas ideias para o Processo Civil 

Brasileiro. 

Busca-se identificar quem foi Paula Baptista; esclarecer por que suas ideias foram 

relevantes para o processo civil; entender por que fora chamado de notável por BUZAID6 

quando muitos dos manuais de processo civil o ignoram; identificar seus mestres e discípulos; 

analisar o contexto histórico em que viveu, bem como identificar sua relevância como lente, 

                                                             
6 Alfredo Buzaid (1914 - 1991)  foi um jurista, advogado, magistrado e professor brasileiro. ALFREDO BUZAID 

nasceu na cidade de Jaboticabal, Estado de São Paulo, no dia 20 de julho de 1914. Ingressou na Faculdade de 

Direito de São Paulo em 1931. Prossegue sua atividade de jornalista, escrevendo especialmente para O Combate, 

de Jaboticabal, e depois para A Gazeta Comercial, da qual foi diretor. Concluído o curso acadêmico, advogou, por 

dois anos e meio, em Jaboticabal, transferindo-se para São Paulo em fins de 1938. Desde então revelara seu 

interesse pelos estudos de Direito Processual Civil, publicando, em 1939 um artigo sobre “Despacho Saneador”, 

na Revista Judiciária. Quando Enrico Tullio Liebman iniciou seu curso de extensão universitária na Faculdade de 

Direito, foi Alfredo Buzaid um dos mais assíduos frequentadores, tornando-se, em pouco tempo, amigo pessoal 

do notável mestre italiano. Publicou várias obras de processo civil. Em 1957, inscreveu-se, na Faculdade de Direito 

da Universidade de São Paulo, no concurso à cátedra de Direito Judiciário Civil tendo sido nomeado e empossado 

na cadeira no dia 8 de maio de 1958, em sessão solene da Congregação. Foi nomeado Ministro da Justiça no ano 

de 1969, tendo exercido as suas funções até 14 de março de 1974 e autor do Projeto de Código de Processo Civil 

que, discutido e votado no Congresso Nacional, converteu-se em Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Faleceu 

na cidade de São Paulo, em 10 de julho de 1991. Vide Ministros - Supremo Tribunal Federal, Disponível em 

http://www.stf.jus.br/portal/ministro/verministro.asp?periodo=stf&id=18 Acesso em 18/07/2017. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1914
https://pt.wikipedia.org/wiki/1991
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alfredo_Buzaid#cite_note-stf-1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jurista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Advogado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Magistrado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Professor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://www.stf.jus.br/portal/ministro/verministro.asp?periodo=stf&id=18
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jurista e homem público; identificar em qual campo se fez notório para que tenha tanta 

importância na Cidade do Recife. 

A importância da pesquisa reside no fato de que para refletirmos sobre as questões 

processuais hodiernas, mister conhecer a história a fim de que possamos melhor compreender 

os institutos. O direito não pode ser visto afastado dos reclamos sociais, posto que é à sociedade 

que ele se presta. E o processo, nada mais é do que o meio essencial de fazer com que esse 

direito se concretize. 

Por maior que sejam as contribuições estrangeiras, é preciso conhecer nossas próprias 

tradições, e assim como Rui Barbosa, Nabuco, dentre outros que tanto contribuíram e 

contribuem até os dias atuais para a compreensão do direito, também Paula Baptista, anterior a 

estes, é um nome que deve ser lembrado, tendo em vista seu ideário que tanto pode vir a 

contribuir para a compreensão do processo civil. 

Como não há nenhum estudo voltado especificamente para a análise do jurista e de seus 

pensamentos sob uma contextualização histórica, acredita-se que aqui não apenas tem o condão 

de reconstruir parte desta história, como ainda, tem a possibilidade de impactar a comunidade 

acadêmica trazendo relevante contribuição para a processualística brasileira. 

Trata-se de uma pesquisa exploratória, uma vez que o aprofundamento desta foi se 

desenhando a partir dos fenômenos que foram surgindo a cada dado levantado; a cada 

descoberta seguia-se um caminho novo, uma vez que não se tinha, como não se tem um estudo 

aprofundado sobre o autor, partindo-se de hipóteses inicialmente formuladas, posto que “o 

processo de investigação não cabe em esquemas prévios, e, as categorias que versem de apoio 

ao trabalho serão construídas no caminho da investigação”7.  

Como o objeto de investigação é pouco conhecido, foi necessário um maior empenho 

na pesquisa bibliográfica, através da busca de citações relevantes que viabilizassem o 

entendimento do assunto, de tal modo que a análise de obras produzidas nos períodos 

                                                             
7 VIEIRA, Maria do Pilar de Araujo Vieira; PEIXOTO, Maria do Rosário da Cunha; KHOURY, Yara Maria Aun. 

Introdução e Os passos da Pesquisa. In A pesquisa em História. São Paulo: Ática, 1998 (Série Princípios, n. 159), 

p. 9. 

 

https://viacarreira.com/pesquisa-bibliografica-204626/
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posteriores ao de lançamento da obra do autor fora imprescindível para investigar referências 

aos seus pensamentos no âmbito do processo civil. 

Por outro lado, buscou-se conhecer um pouco do homem por detrás do jurista e 

professor, desenvolvendo-se uma breve biografia com o fito de averiguar sua estrutura familiar 

revelada mediante ao mapeamento sociocultural, imbuído de analisar o impacto que teve na 

formação e desenvolvimento dos seus descendentes, bem como do que restou preservado de 

sua história.  

Restrita ao território nacional, com a pretensão de efetuar o levantamento da vida e obra 

do autor pernambucano o ponto de partida foi a analise bibliográfica da história da faculdade 

de Olinda, tendo em vista que o mesmo teve não só sua formação jurídica-social nesta 

instituição como ainda por lá exerceu o magistério por quarenta e seis anos. Assim, debruçou-

se em levantamento de documentos oficiais existentes junto à Universidade Federal de 

Pernambuco que incorporou a Faculdade de Recife/Olinda.  

Fora necessário fazer o levantamento das obras do autor e a identificação de quantas 

edições ocorreram, bem como do conteúdo por ele desenvolvido para fins de compreender sua 

construção de ideias processuais que foram ensinadas por anos no curso de direito do império. 

A partir das obras então publicadas, antes voltou-se a investigação no sentido de levantar 

e analisar as prováveis referências que influenciaram seu pensamento, o que fora feito a partir 

do estudo da Congregação Filipe Neri, local de estudo na tenra idade, bem como na busca da 

catalogação constante na biblioteca da Faculdade de Direito de Olinda, local onde formou-se 

bacharel. 

No sentido de poder analisar se realmente houve contribuição efetiva de suas lições para 

o processo civil brasileiro, fora realizado o levantamento de obras concernentes ao processo 

civil, não apenas de juristas oitocentistas como ainda de juristas dos séculos XX e XXI, a fim 

de analisar citações e referências à sua obra como mecanismo de compreensão do processo. 

Para fins de contextualizar as ideias de Paula Baptista com o tempo vivido, a pesquisa 

ainda voltou-se para uma análise histórica, no sentido de se perceber o Recife oitocentista, para 

tanto se fez necessário efetuar levantamento bibliográfico da história do Brasil que em todo o 
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tempo converge para a  compreensão do momento não apenas político da época, mas religioso, 

uma vez que não se trata o autor pesquisado apenas de jurista e professor, mas, de homem 

público que participou de nove legislaturas, não apenas na província de Pernambuco, mas 

também na Assembleia Geral do Rio de Janeiro. 

Para o alcance deste contexto, fora feito levantamento de jornais que circularam à época 

através da hemeroteca da Biblioteca Nacional, tendo a pesquisa um maior aprofundamento a 

partir de cada nova informação obtida neste, sendo uma das principais fontes o Diário de 

Pernambuco, buscando não só investigar eventos ligados ao autor pesquisado bem como a 

familiares, tendo em vista o resgate da vida e obra. 

Pela necessidade que a pesquisa exigia, fora feita análise in locu para fins de 

identificação de homenagens firmadas ao pesquisado. Para tanto, fora visitado o fórum do 

Tribunal de Justiça de Pernambuco, o edifício Paula Baptista, o salão dos Passos Perdidos no 

Palácio da Justiça onde foi possível registrar o busto instalado no hall. Fora ainda visitado o 

Museu da Justiça onde se pôde manusear um processo, ainda manuscrito, feito pelo próprio 

pesquisado ainda manuscrito. 

Dirigimo-nos ao arquivo e a biblioteca da Universidade Federal de Pernambuco, onde 

se permitiu a coleta de alguns documentos originais como a certidão de idade8 e a declaração 

de bacharelado em ciências sociais e jurídicas9 e o manuseio da obra original em sua terceira 

edição (Compêndio). Visitamos ainda o bairro de Casa Amarela, onde identificou-se a 

existência de rua e ponte com o nome do pesquisado. 

Valemo-nos da análise de dados primários e secundários, tendo como instrumentos a 

pesquisa documental, uma vez que foram analisados sítios eletrônicos, revistas, jornais, livros, 

relatórios, leis, pareceres, cartas, arquivos escolares, e regulamentos, notadamente a legislação 

do Império, o jornal diário de Pernambuco, a revista da Faculdade de Recife e documentos 

oficiais cedidos pelo arquivo da Universidade Federal de Pernambuco e pelos familiares 

descendentes. 

                                                             
8 Ver anexo A.1. 
9 Ver anexo A.2. 
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Fora feito também trabalho em campo, cujo objetivo era percepção da importância do 

autor no local em que viveu a fim de permitir a compreensão dos aspectos determinantes para 

uma realidade, e a revisão bibliográfica, tendo como principal referência o Compendio de 

Theoria e Prática do Processo Civil comparado com o Comercial do próprio Francisco de Paula 

Baptista, tomando por base a terceira edição, última publicada em vida no ano de 1872. 

Assim, como método para o desenvolvimento, pautamo-nos em revisão bibliográfica, 

documentos, pesquisa de campo e, para tratamento dos dados coletados, como voltados à 

historiografia, utilizamo-nos da proposta de Carlo Ginzburg10, a qual, a partir das teses 

desenvolvidas por Aristóteles sobre retórica e os modos de prova técnica, volta-se ao passado 

na busca da causa para demonstração do pensamento de Paula Baptista.  

O historiador nos ensina que Aristóteles rechaçando tanto a posição dos sofistas quanto 

a de Platão, que entendiam a retórica apenas como a arte de convencer por meio da ação dos 

afetos, identificava na retórica um núcleo racional: as provas, onde se deve procurar o nexo 

entre a historiografia e a retórica11.   

Distinguindo os três tipos de retórica em deliberativa, epidíctica e judiciária, Aristóteles 

aduz que a cada uma delas corresponder uma dimensão temporal, respectivamente: futuro, 

presente e passado, e que as provas utilizadas se dividiriam em técnicas e não-técnicas12.   

As provas técnicas são próprias de uma teoria retórica, uma vez que o entimema (núcleo 

da prova), pode ser formulado no sentido de que a história humana pode ser reconstruída com 

base em indícios, a implicar, implicitamente, em uma série de conexões naturais e necessárias, 

possuidoras de caráter de certeza13, e, fora dessas conexões naturais, os historiadores se movem 

no âmbito do verossímil ou do extremamente verossímil, mas nunca do certo14. 

                                                             
10 GINZBURG, Carlo. Relações de força: história, retórica, prova. Tradução: Jônatas Batista Neto. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2002, p. 48-49. 
11  Idem, p. 49. 
12 Ibidem. 
13 O entimema, a principal das provas técnicas, está baseado, segundo Aristóteles, num menor número de 

premissas, porque conhecidas e, como tal, não declaradas. “se uma delas é conhecida, não é preciso nem mesmo 

enunciá-la: o próprio ouvinte a supre mentalmente”. (GINZBURG, op. cit. p. 50). 
14 Idem, p. 57-58. 
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A redução da história à retórica traduz-se na reavaliação da riqueza intelectual da 

tradição que remonta a Aristóteles e à sua tese central: as provas, longe de serem incompatíveis 

com a retórica, constituem o seu núcleo fundamental15. 

Assinala o historiador uma vinculação entre retórica e prova, uma retórica baseada na 

prova, não apenas no sentido de detectar falso ou verdadeiro, mas de mostrar que aquilo que 

está fora do texto também está dentro dele, “abrigado entre as suas dobras”. Nesse caso, a 

retórica baseada na prova tem a função de “descobrir o texto histórico e fazê-lo falar”, 

consistindo aí, a relação de força16.  

Aponta que a análise construtiva das fontes requer um tratamento que as concebam 

como “espelhos deformantes” que exigem interdições e possibilidades com vistas à construção 

histórica. 

Nesse sentido, para a reconstrução, ainda que parcial, da vida e obra de Francisco de 

Paula Baptista, com o fito de averiguar e demonstrar as contribuições por ele concebidas ao 

processo civil brasileiro, a partir do levantamento dos dados pesquisados mencionados, foi 

possível estruturar o presente trabalho em quatro capítulos: o primeiro, voltado para o homem, 

Francisco de Paula Baptista, busca apresentar uma breve biografia, o segundo capítulo voltado 

para a vida acadêmica, o terceiro para a vida pública e o quarto capítulo para o jurista, seus 

pensamentos e as contribuições ao processo civil brasileiro. 

Para o primeiro capítulo, voltado para a apresentação biográfica do autor, buscou-se 

discorrer sobre seu nascimento e o momento histórico existente no Brasil, em especial na cidade 

do Recife, sua família, dificuldades atravessadas, sua morte e os impactos na formação e 

desenvolvimento dos descendentes.  

A construção do capítulo em questão baseou-se na análise de algumas obras 

bibliográficas como Costa, Veiga e Bevilaqua, artigos publicados em periódicos e jornais em 

especial na análise de obituários publicados no periódico Diário de Pernambuco entre os anos 

                                                             
15 Idem, p. 63. 
16 Idem, p. 42. 
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de 1840 a 1984. Contou também com a pesquisa em sítios eletrônicos de redes sociais onde foi 

possível chegar a contato com descendentes vivos de quarta e quinta geração.  

Tentou-se ainda, contato com o cemitério Santo Amaro, então cemitério público 

oitocentista para fins de analisar os registros dos óbitos da família, porém a pesquisa encontrou 

dificuldades no acesso às informações, uma vez que a administração é feita por outro setor 

público que, informou não deter nenhum dado a respeito de catacumbas ou registros existentes, 

sugerindo a consulta à Igreja da Matriz.  

O contato com a arquidiocese quedou infrutífero uma vez que apesar de existirem 

registros estes não se encontram digitalizados, sendo possível apenas a análise presencial aos 

vários livros arquivados, o que demandaria um tempo presencial maior do que fora possível em 

campo. 

No que concerne as homenagens póstumas, a partir da análise em campo, foi possível 

observar a referência local a ele como grande jurista e professor da faculdade de Recife, mas 

sem que maiores detalhes fossem acurados. 

O primeiro capítulo traduz na flexibilidade de se redesenhar cada passo a partir dos 

dados que se ia coletando, no sentido de projetar a mais fidedigna genealogia do autor. 

No que concerne ao segundo capítulo, buscou-se percorrer os passos de sua formação 

intelectual até o seu ingresso como professor (lente) na Faculdade de Direito de Olinda, críticas 

e elogios ao desenvolvimento da atividade docente, seus colegas de labor, as atividades que 

realizou enquanto lente, os discentes que o reverenciaram, a construção de seu compêndio para 

servir de fonte aos seus alunos, os impactos da produção acadêmica que lhe renderam títulos  e 

homenagens bem como a sua jubilação.  

O terceiro capítulo remonta a vida pública como deputado da Assembleia Provincial e 

da Assembleia Geral. Visa a apresentar os principais debates por ele defendidos como a 

nacionalização do comércio a retalhos, o uso exacerbado da força para recrutamento de cidadão 

para guerra, bem como, um de seus maiores feitos: o projeto de lei que acabou por elevar 

Caruaru à condição de Cidade.  
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Neste capítulo, busca-se analisar a essência de seus debates e a transição dos partidos 

em que Paula Baptista fez parte, entre os quais, conservador e o liberal, o que lhe rendeu severas 

críticas. Intencionamos analisar a mudança das suas ideias enquanto político e seus aliados 

dentre os quais Nabuco e seus adversários. 

A partir da análise das atas das assembleias, procura-se demonstrar sua trajetória na vida 

pública, vitórias e derrotas, tendo em vista sua manutenção em nove legislaturas e seu 

afastamento definitivo das candidaturas. 

No quarto capítulo, a análise dos pensamentos do jurista e das contribuições ao processo 

civil brasileiro é salientada, sendo o ponto central teórico, uma vez que se toma como ponto de 

partida a análise da primeira e terceira obra do autor publicadas, respectivamente, em 1855 e 

1857. A partir do prólogo onde se apresenta o motivo ensejador de sua elaboração e sua 

aprovação para uso nas faculdades de Direito do Império, que vai além da mera utilização pelos 

discentes.  

Ponderações como distinção entre processo e ação, conceito de ação como direito 

autônomo, jurisdição e competência, extensão dos poderes do juiz, a confiança nas decisões 

judiciais a partir da motivação da mesma, a necessidade de se respeitar a lei e a isonomia, a 

prova como base para a análise do processo e da decisão e a autoridade da coisa julgada, são 

alguns dos temas tratados neste capítulo tendo como base a visão de Paula Baptista. 

Afora a análise da obra tida como marco teórico, investigamos o impacto causado e as 

contribuições por ela deixada no universo processual. Para tanto, foram consideradas as 

referências bibliográficas compreendidas nos anos posteriores a 1855, códigos de processo civil 

estaduais e nacionais, artigos científicos publicados em periódicos, jornais, trabalhos 

apresentados em eventos, teses de doutorado, sítios eletrônicos no sentido de investigar e 

identificar quais foram as contribuições advindas de seus pensamentos. 



 

 
 

1. FRANCISCO DE PAULA BAPTISTA: O HOMEM 

1.1. PRIMEIROS ANOS 

Em meio ao período Joanino17 (1808 a 1822) com o advento da vinda da família real 

para o Brasil, guerra napoleônica, invasão de Portugal, abertura dos portos brasileiros às nações 

amigas, tratado de comércio e navegação firmado por D. João voltado a favorecer notadamente 

as importações dos produtos Ingleses com tributação inferior18, o que acarretaria severos 

problemas mais tarde, nascia, aos dias 04 de fevereiro de 1811 na cidade do Recife, Francisco  

                                                             
17 O período joanino corresponde a uma fase da história do Brasil que ocorreu entre os anos de 1808 e 1821. 

Recebe esse nome em referência ao rei D. João VI que transferiu seu governo para o Brasil. 
18 De acordo com Prado Jr., em 1807, para forçar a adesão de Portugal ao bloqueio continental decretado contra a 

Inglaterra, os exércitos napoleônicos invadem e ocupam o Reino. O Regente D. João, que governava em nome de 

sua mãe demente, a Rainha D. Maria, resolve, depois de longas hesitações entre a adesão ao sistema napoleônico 

e a fidelidade à sua aliada tradicional, a Inglaterra, emigrar para sua colônia americana. Fugindo diante do invasor, 

embarca sob proteção britânica para o Brasil, conservando com isto sua coroa e títulos, mas tendo cedido ao aliado 

inglês a sua independência e liberdade de ação. Transporta-se com sua corte, grande parte do funcionalismo e uma 

comitiva imensa, (um total de cerca de 10.000 pessoas) para o Rio de Janeiro, que se transforma assim, de um 

momento para outro, em sede da monarquia portuguesa. Este acontecimento seria o precursor imediato da 

independência do Brasil. Deixando o Reino europeu ocupado pelos franceses, e fixando-se na colônia, o soberano 

rompia efetivamente todos os laços que ligavam o Brasil à sua metrópole. É assim que o Regente, apenas 

desembarcado em terra brasileira, e ainda na Bahia onde arribara em escala para o Rio de Janeiro, assina o decreto 

que abre os portos da colônia a todas as nações, franqueando-os ao comércio internacional livre. Destruía-se assim, 

de um golpe, a base essencial em que assentava o domínio colonial português. Medida de tamanho alcance, tomada 

assim de afogadilho, explica-se pelas circunstâncias do momento, pois o comércio português ultramarino achava-

se virtualmente interrompido pela ocupação inimiga do território metropolitano; e a menos de isolar 

completamente o Brasil do mundo exterior, não havia senão franqueá-lo ao comércio e à navegação de outros 

países. Desfazia-se a base essencial em que assentava o domínio metropolitano e que consistia, vimo-lo 

anteriormente, precisamente no monopólio do comércio colonial. Com a abertura dos portos brasileiros e a 

concorrência estrangeira, sobretudo inglesa, contra que Portugal não se achava em condições de lutar, estava 

abolido de um golpe o que havia de realmente substancial na dominação metropolitana. A situação ainda se agrava 

com o tratado de comércio firmado com a Inglaterra em 1810. O soberano português concede aí tais favores à sua 

aliada, que praticamente exclui Portugal do comércio brasileiro. No decreto de abertura dos portos fixara-se um 

direito geral de importação para todas as nações de 24% ad valorem. As mercadorias portuguesas seriam 

beneficiadas pouco depois com uma taxa reduzida de 16%. Pelo tratado de 1810, a Inglaterra obterá uma tarifa 

preferencial de 15%, mais favorável, portanto, que a própria outorgada a Portugal. Tão estranha e absurda situação, 

que mostra a que ponto chegara a subserviência do soberano português e o predomínio da Inglaterra nos negócios 

da monarquia, manter-se-á até 1816, quando se equipararão as tarifas portuguesas às inglesas. Mas mesmo nestas 

condições de igualdade, Portugal não poderá lutar, com seus parcos recursos, contra o admirável aparelhamento 

comercial da Inglaterra, amparada por uma indústria nacional então sem paralelo no mundo e uma marinha 

mercante sem concorrentes. O comércio e a navegação portugueses serão praticamente excluídos do Brasil. (1981, 

n.p.). Para aprofundamento da história vide KOSHIBA, PEREIRA. Luiz, Denise Manzi Frayze. História do Brasil. 

7ª ed. rev. e atual. São Paulo: Atual, 1996, pp. 87-91, 94-98; SODRÉ, Nelson Werneck. As Razões da 

Independência. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira S.A., 1965, pp. 125-173; PANTALEÃO, Olga. 

Aspectos do comércio dos domínios portugueses no período de 1808 a 1821. In Revista de História, v. 20 n. 41. 

São Paulo: USP, 1960, pp. 91-104. Disponível in <http://www.revistas.usp.br/revhistoria/issue/view/8975> 

Acesso em 10/05/2018. COSTA, Hipólito José da. Correio Braziliense ou Armazém Literário. Vol. XVII. São 

Paulo, SP: Imprensa oficial do Estado; Brasília, DF: Correio Braziliense, 2002, pp. 436-440.  

http://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/view/119869
http://www.revistas.usp.br/revhistoria/issue/view/8975
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de Paula Baptista, irmão de Manoel dos Passos Baptista19 e Antônio Baptista da Conceição20, 

filho de Antônio Baptista da Conceição e de Maria Theodora Baptista. 

Seu pai, português, natural de Belmonte, percebendo a inteligência que lhe era peculiar 

fora o principal incentivador iniciando-o no caminho das letras,  amealhou fortuna exercendo a 

profissão de médico cirurgião21; sua mãe, por sua vez, pernambucana, filha de Manuel Antonio 

Ribeiro, português, guarda-livros da extinta Companhia de Comércio de Pernambuco e de D. 

Tereza Maria de Jesus Ribeiro, natural de Tejucupapo22 exercia a função do lar23. 

Diante da fase política que atravessava e dos movimentos revolucionários que se 

instauraram em Portugal e em todo Brasil, notadamente em Pernambuco no de 182124, bem  

                                                             
19 Entre os anos de 1840 e 1841, Antônio Baptista da Conceição encontrava-se em tratamento médico custeado 

por Paula Baptista. 
20 Manoel dos Passos Baptista fora juiz de direito do Pajeú de Flores e, recusou nomeação para chefe de polícia 

interino que se deu por intermédio do então Desembargador Nunes Machado pautado na troca de favores no qual 

intencionava ter Paula Baptista no partido Liberal, como anunciado pelo próprio conselheiro em artigo publicado 

no periódico “O Constitucional” no anos de 1861, ED. 125, P. 1. 
21 José Fiel de Jesus Leite era aluno de Paula Baptista e no ano de 1863 publicou no Jornal Acadêmico da Faculdade 

de Direito do Recife, artigo com breve biografia de seu mestre. Vide LEITE, José Fiel de Jesus. Galeria da 

Faculdade de Recife: Conselheiro Francisco de Paula Baptista. Sciencia, Patria e Liberdade. Faculdade de Direito 

Jornal Acadêmico. Anno I, n. 5 e 6. Recife: Typographia de Freitas Irmãos. 1863, p. 58. 
22 Litoral Norte pernambucano, em que à época da Insurreição Pernambucana, meados do século XVII, ocorreu 

um dos confrontos entre luso-brasileiros e holandeses, intitulado de Batalha de Tejucupapo, cravando um marco 

na resistência e expulsão dos flamengos ao ter o primeiro registro da participação de mulheres em um conflito 

armado no Brasil. Vide DIAS, Helena; Gomes, Kamyla. As Heroínas de Tejucupapo. n.p. Disponível em 

<http://www.unicap.br/webjornalismo/heranca/site/index.php/2016/10/21/as-heroinas-de-tejucupapo/> Acesso 

em 15/12/2018.  
23 VEIGA, Gláucio. História das Idéias da Faculdade de Direito do Recife. Vol. IV. Período Olinda. Recife: 

Universidade Federal de Pernambuco, Editora Universitária, 1984, p. 267. 
24 Em virtude da abertura dos portos e a ampliação da comercialização do Brasil com outras nações, saindo do 

monopólio português, em 1815 deixa o Brasil de ser colônia sendo elevado a Reino Unido de Portugal e Algarves. 

De toda sorte, as contradições da política joanina foram sentidas com particular intensidade no Nordeste, onde os 

interesses colonialistas estavam mais fortemente enraizados. Os comerciantes portugueses, instalados nos 

principais portos nordestinos, continuavam tão monopolistas quanto antes, de modo que os lucros produzidos nas 

áreas rurais continuavam a se transferir para os comerciantes. Esse quadro se agravou por volta de 1817, com uma 

crise econômica que teve a sua origem na queda do preço internacional do açúcar e do algodão, principais produtos 

de exportação do nordeste (KOSHIBA, PEREIRA, 1996, pp. 97 e 101). Assim, no ano de 1821, ocorre o 

movimento Constitucionalista em Recife. Em 24 de agosto de 1820, foi deflagrada em Portugal uma revolução 

liberal (Revolução do Porto) que procurou transforar as antigas cortes consultivas do antigo Regime em cortes 

deliberativas, com o intuito de elaborar uma Constituição para o reino, subordinando o rei ao Poder Legislativo. 

Esse movimento visava ainda exigir o retorno do monarca, que se encontrava no Brasil desde 1808. Em 

Pernambuco, as primeiras notícias sobre as novidades portuguesas chegaram confusas e conflituosas, pontuados 

por intensa repressão. Ainda em fins de 1820, uma sedição influenciada pelos ventos liberais foi abafada e, no ano 

seguinte, o governador Régio seria expulso, inaugurando um governo de junta provisória eleita na província. 

Apesar de esses acontecimentos contribuírem para encerrar em Pernambuco a dominação do Antigo Regime, a 

ruptura com Portugal não era cogitada pelas principais lideranças políticas locais. Para aprofundamento do tema 

veja: CABRAL, Flávio José Gomes. Conversas Reservadas: “Vozes públicas”, conflitos políticos e rebeliões em 

Pernambuco no tempo da independência do Brasil. Tese de Doutoramento apresentada e aprovada no Programa 

da Pós-graduação de História da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Recife,2008. Disponível em 

<https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/7149> Acesso em 15/07/2017. 

http://www.unicap.br/webjornalismo/heranca/site/index.php/2016/10/21/as-heroinas-de-tejucupapo/
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/7149
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como do estado de violência ensejado contra os portugueses25, Antônio Baptista, seu pai, 

vendendo os bens amealhados seguiu então para Lisboa com o fito de estabelecer-se por lá e, 

posteriormente, levar sua família e repatriá-la, o que lamentavelmente não ocorreu. Acometido 

de enfermidade, veio a falecer no ano de 1822, o que inclusive foi motivo de ter se desfeito de 

todas os recursos que havia reunido e levado consigo, restando-lhe apenas a roupa de uso26. 

Diante da morte de seu pai, Paula Baptista então com 11 anos de idade, acabou por 

adoecer, desenvolvendo um quadro de depressão nervosa27, o que o afastou de suas aulas de 

latim junto à Congregação Filipe Neri, bem como a mudar-se junto com sua mãe para a cidade 

de Olinda por recomendações médicas, uma vez que, sendo causa de cunho emocional sua 

moléstia, necessitava de tratamento adequado e principalmente de distrações próprias da idade, 

como descreve LEITE28: 

“Quem tiver coração, por mais insensível que seja, poderá avaliar do gráo de dor, que 

fulminou o peito de F. de Paula Baptista, pela cruel decepção, por que passava o seu 

espirito. Elle, que era extremosamente amado por seu pai, o qual tinha nelle grandes 

esperanças, e se mirava em seu semblante como um filho, que teria de glorificar o seu 

nome! F. de Paula Baptista já estudava a lingoa latina na congregação de S. Filippe 

Nery, existente na igreja da Madre Deus. Mas a moléstia, que originou-se-lhe pelo 

abalo, que profundamente soffrera com a tristíssima noticia da morte de seu querido 

pai, o obrigou por algum tempo a interromper os seus estudos, e a medicina veio em 

seu socorro”. 

Já revigorado, mas, em virtude da Confederação do Equador em 182429 e do receio de 

sua mãe em ver seu irmão sendo violentamente recrutado pelas tropas imperiais, Paula Baptista 

                                                             
25 Como a elite colonial dos proprietários rurais era composta, em sua maioria, dos brasileiros, e o alto 

funcionalismo e seus aliados burgueses fossem predominantemente de portugueses, a luta entre esses grupos foi 

percebida como um enfrentamento entre “brasileiros” e “portugueses”. Na realidade, era mais do que isso: não se 

tratava de conflitos entre nacionalidades, mas de uma luta política travada em defesa de interesses de classes 

conflitantes. Dada a impossibilidade de conciliar tais interesses, a emancipação acabou se impondo como 

alternativa dos grandes senhores rurais brasileiros (KOSHIBA, PEREIRA, 1996, p.97). 
26 COSTA, Francisco Augusto Pereira da. Diccionario Biographico de Pernambucanos Celebres. Recife: 

Typographia Universal, 1882, 358.  
27 VEIGA, op. cit. 1984, p. 267. 
28 Op. cit. P. 57. 
29 A Confederação do Equador foi um movimento político e revolucionário ocorrido na região Nordeste do Brasil 

em 1824. O movimento teve caráter emancipacionista e republicano. Ganhou este nome, pois o centro do 

movimento ficava próximo a Linha do Equador. A revolta teve seu início na província de Pernambuco, porém, 

espalhou-se rapidamente por outras províncias da região (Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba). Em Pernambuco, 

centro da revolta, o movimento teve participação das camadas urbanas, elites regionais e intelectuais. A grande 

participação popular foi um dos principais diferenciais deste movimento. Sob o comando do almirante britânico 

Thomas Cochrane, as forças militares do império atuaram com rapidez e força para colocar fim ao movimento 

emancipacionista. Um dos principais líderes, Frei Caneca, foi condenado ao fuzilamento. Padre Mororó, outra 

importante liderança, foi executado a tiros. Outros foram condenados à prisão como foi o caso do jornalista 

Cipriano Barata. Muitos revoltosos fugiram para o sertão e tentaram manter o movimento vivo, porém o 

movimento perdeu força no mesmo ano que começou. Para aprofundamento veja KOSHIBA, Luiz; PEREIRA, 

Denise Manzi Frayse. “História do Brasil”. 7ª ed. São Paulo: Atual, 1996, pp. 126-129. 
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e sua família só retorna à Recife após cessadas as agitações, retomando seus estudos de latim 

no ano de 1825, regressando agora para o curso preparatório do extinto colégio Lyceo do Recife 

onde foi aprovado com notável aproveitamento.  

Apesar da perda prematura de seu pai, fora ele mentor de tudo que Paula Baptista viria 

a galgar durante a vida. Iniciando-o no mundo letrado, a fatalidade lhe impediu de vê-lo brilhar, 

mas, sua mãe não esmoreceu, mesmo diante das dificuldades que acarretou-lhe a perda do 

esposo, minguando seus recursos, exigia do filho que prosseguisse nos estudos, não se 

poupando para auxiliá-lo pois, “já que não podia mais com os seus frutos glorificar o nome de 

seu pai, honrasse ao menos sua sepultura, executando aquillo, que em vida elle tão ardentemente 

desejava ver”30. 

1.2. FAMÍLIA 

É possível afirmar que Paula Baptista casou-se três vezes, ficando por duas, viúvo. Seu 

primeiro matrimônio se deu com a Sra. Anna Joaquina Baptista, falecida em 184331. Contraiu 

segundas núpcias com a Sra. Cândida Maria Lins Baptista, falecida aos dias 16 de setembro de 

186232. E, no ano de seu falecimento, tinha como nubente a Sra. Emília Salazar de Paula 

Baptista, que veio a falecer aos dias 19 de agosto de 1911, ficando viúva aos 48 anos.  

Das três esposas, apenas em relação à Sra. Cândida Maria Lins houve, que se possa 

demonstrar, homenagem no ato do sepultamento, nada sendo encontrado em relação à primeira 

esposa e, no que toca a terceira, veio a falecer solitária na casa de sua sobrinha.  

1.2.1. Filhos e netos 

 

Francisco de Paula Baptista teve nove filhos: Graciliano de Paula Baptista, Pedro 

Francisco de Paula Baptista, Francisco de Paula Baptista, Luiza Eudoxia de Paula Baptista, 

Cândida Maria Lins Baptista, Anna Lins Baptista, Maria Cândida Lins Baptista, Belino de Paula 

Baptista e Sabino Olegário de Paula Baptista 

                                                             
30 LEITE, op.cit. p, 58. 
31 Não foi localizada nenhuma menção à primeira esposa de Paula Baptista nos jornais da época durante o período 

correspondente a respeito de seu falecimento. 
32 VEIGA, op.cit. 1984, p. 270. 
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Dos filhos localizados na pesquisa, Graciliano, nascido no ano de 1841, fruto do 

primeiro matrimônio, foi o único que seguiu os caminhos do pai, graduando-se na faculdade do 

Recife em 1861 e defendendo seu doutoramento no ano de 186633, foi promotor público em 

Granja, Ceará e no ano de 1864 dividiu escritório com seu pai em um sobrado localizado na 

Rua das Trincheiras34, n. 19, no centro do Recife.  

Participou de alguns concursos para lente na mesma instituição de ensino em que o pai 

lecionava, quando conseguiu aprovação no ano de 1871 como lente substituto, cargo que tomou 

posse aos dias 15 de junho de 1872, contudo, não possuía o mesmo brilhantismo do pai, como 

descreve BEVILAQUA35: 

Graciliano Baptista estava longe de ter a capacidade mental e a erudição do pai, que, 

aliás, o tinha por grande talento, segundo era corrente no Recife; mas tinha a palavra 

fácil e, sem elevar-se a cogitações altas, ou deter-se em análises percucientes, 

satisfaria a um auditório mais justo e menos exigente do que o dos acadêmicos do seu 

tempo, que desejariam ter sempre sumidades para os deslumbrar, com a ciência, a que 

prestavam culto. Tive-o como lente de Direito Constitucional, no segundo ano, e, 

reunindo recordações do fato, hoje considerado à luz serena da imparcialidade, que, 

certamente, não pode ser absoluta, a minha opinião é a seguinte: Graciliano Baptista 

foi uma inteligência regular, servida por cultura jurídica regular.  

Casou-se duas vezes, primeiro com Clara Seve Baptista36 de cuja união nascera Alcina 

Carmelita Seve de Paula Baptista e Anna Baptista Seve37 e posteriormente com Maria da 

                                                             
33 Pode parecer num primeiro momento haver uma incongruência nos documentos pesquisados, tendo em vista 

que a publicação do livro das theses de Graciliano constante na biblioteca da Universidade Federal de Pernambuco 

no setor de obras raras conta do ano de 1864 e em consulta ao documento oficial constante dos registros da 

secretaria à época consta que seu doutoramento se deu no ano de 1866.  Ao que parece as teses foram oferecidas 

em 1864 e defendidas com a obtenção do título apenas em 1866, especificamente nos dias 14 e 15 de maio 

consoante nota do Diário de Pernambuco disponível em http://memoria.bn.br/docreader/029033_04/16036. 

BAPTISTA, Graciliano de Paula. Theses para obter o gráo de Doutor oferecidas à Faculdade de Direito da Cidade 

do recife. Pernambuco: Typ. M.F. de Faria & Filho, 1864. MARTINS, Bacharel Henrique. Lista Geral dos 

Bachareis e Doutores que têm obtido o respectiyo gráo na Faculdade de Direito do Recife desde sua fundação em 

Olinda no anno de 1828, até o anno de 1931. 2ª ed. Recife: Typ. Diário da Manhã, 1931, 227 págs. p. 202. 
34 Não mais é possível ver a Rua das Trincheiras no Recife atual, tendo em vista que para a abertura e alargamento 

da Av. Dantas Barreto se desencadeou a maior e mais vasta ação demolidora de intervenção sofrida pela cidade 

no seu conjunto de prédios remanescentes da época colonial em um curto espaço de tempo. Em cerca de dois anos 

e meio, foram postos abaixo centenas de edifícios do bairro de Santo Antônio, alguns de significativo valor 

histórico, como o Quartel do Regimento de Artilharia, de 1786, e o Hospital de São João de Deus, onde fora 

instalada a Academia do Paraíso, um dos locais de onde se irradiou o movimento revolucionário de 1817. No 

bairro de São José as intervenções se estenderam para a demolição de 6 quadras, centenas de imóveis (casas, 

sobrados, pardieiros, prédios), várias ruas (Águas Verdes, Hortas, Augusta, Alecrim, Dias Cardoso, Santa Teresa, 

Trincheiras, Laranjeiras), o Pátio do Carmo e a Igreja do Bom Jesus dos Martírios (NASCIMENTO, 2015, p. 140). 
35 BEVILAQUA, Clovis. História da Faculdade de Direito do Recife. 2ª ed. Brasília: INL, Conselho Federal de 

Cultura, 1977, p. 136. 
36 Faleceu no ano de 1932. Diário de Pernambuco 1932/29 p. 2 de 05/02/1932. Disponível em   

<http://memoria.bn.br/DocReader/029033_11/5344> Acesso em 20/06/2017.  
37 Faleceu no ano de 1914. Diário de Pernambuco 1914/329 P. 4 de 29/12/1914. Disponível em  

<http://memoria.bn.br/DocReader/029033_09/6860> Acesso em 20/06/2017. 

http://memoria.bn.br/docreader/029033_04/16036
http://memoria.bn.br/DocReader/029033_11/5344
http://memoria.bn.br/DocReader/029033_09/6860
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Conceição Luna de Moraes de Paula Baptista, nascendo quatro filhos: Frederico, Felipe, José e 

Francisco de Paula Baptista, ficando seu irmão Pedro como tutor deste último quando de seu 

falecimento.  

Anna Baptista Seve foi a primeira esposa de Manoel Baptista Seve, com quem teve dois 

filhos: Manoel Maria e Maria da Penha; posteriormente Manoel casou-se com Julia Baptista 

Seve prima de Anna, filha de Pedro Francisco, irmão de Graciliano, com quem não teve filhos. 

Em relação à filha Alcina Carmelita, esta casou-se em 25 de novembro de 1906 com o 

comerciante Antonio Martins de Araújo, sendo registrado na junta comercial do recife o pacto 

antenupcial por eles firmado aprovado em sessão extraordinária realizado aos dias 05 de janeiro 

do ano de 1907. 

José, funcionário público, faleceu aos 33 anos em Belém no ano de 1906. Era casado 

com Sara Titan de Paula Baptista de cuja união nasceram dois filhos, contudo só foi possível 

localizar Graciliano Titan de Paula Baptista.  

No que tange os filhos Frederico e Felipe nenhum registro fora identificado e, quanto 

ao filho Francisco de Paula Baptista será tratado em outro momento. 

Buscando seguir os caminhos do pai, a quem nutria imenso orgulho, Graciliano o 

substituiu no ano de 1882 sendo nomeado membro efetivo do Conselho literário da instrução 

pública, e, na vida política, chegou a ser presidente da província do Piauí, mas, em virtude de 

problemas de saúde foi exonerado, a pedido, no ano de 1877, falecendo aos dias 07 de setembro 

de 1886 de cachexia cancerosa38 contando com 45 anos de idade. 

Filho de Emília Salazar, Pedro Francisco de Paula Baptista, nascido no ano de 1867, 

também se destacou, entretanto, seguiu pelo caminho dos números, era contador. Trabalhou no 

                                                             
38 A caquexia é uma doença complexa e se caracteriza pela perda de peso do paciente, além da perda de massa 

corpórea e tecido adiposo (responsável pelo armazenamento de gordura em nosso sistema), normalmente 

relacionada a doenças crônicas, como o câncer ou doenças cardíacas. Aparentemente falando, ela se assemelha a 

uma desnutrição, com a diferença de que a massa corporal não pode ser reposta com alimentação. Para 

aprofundamento vide: SILVA, Manuela Pacheco Nunes da. Síndrome da anorexia-caquexia em portadores de 

câncer Anorexia-cachexia. Revista Brasileira de Cancerologia. Vol. 52, n. 1 Jan/Fev/Mar, 2006, 111 págs. p. 59-

77. Disponível em 

<http://www1.inca.gov.br/rbc/index.asp?conteudo=n_52/v01/sumario.asp&volume=52&numero=1> Acesso em 

18/10/2017. 

https://consultaremedios.com.br/crsaude/o-que-e-neoplasia-maligna-cancer-cura-sintomas-e-mais/problemas-de-saude/sua-saude
https://minutosaudavel.com.br/desnutricao/
http://www1.inca.gov.br/rbc/index.asp?conteudo=n_52/v01/sumario.asp&volume=52&numero=1
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tesouro chegando a ser o chefe da terceira subdiretoria, seguindo pelo funcionalismo público. 

Casou-se com Maria Julia de Miranda Baptista, com quem teve cinco filhos: Humberto, Raul, 

Amélia, Júlia e Guiomar de Paula Baptista. Faleceu na casa do genro Manoel Baptista Seve aos 

dias 05 de abril de 1920 com 53 anos de idade acometido de congestão cerebral39. 

No que diz respeito aos filhos de Pedro, netos do conselheiro Paula Baptista, Humberto 

foi serventuário, casado com Octávia Braga Baptista, de cuja união nasceram Rogério, Célia e 

Eny, não sendo localizado registros destas últimas. No entanto, destaca-se Rogério por ter 

seguido os passos de seu trisavô Antonio da Conceição Baptista. Como médico seguiu pelas 

forças armadas, sendo promovido a tenente-coronel por merecimento no ano de 1981 pelo então 

presidente da República João Figueiredo40. 

Raul de Paula Baptista, por sua vez, foi escriturário do tesouro e no ano de 1923 foi 

nomeado suplente de subdelegado do distrito de Caxangá. Casou-se com Adalgisa Campello 

Baptista, de cuja união nasceram Zuleide e Inalda Campello Baptista, casando-se esta última 

com Almerindo Lins da Veiga no ano de 1939. 

De Guiomar e Amélia não se tem outros registros e no que se refere a Julia de Paula 

Baptista esta veio a ser a segunda esposa de Manoel Seve como mencionado alhures. 

Quanto a Sabino Olegário de Paula Baptista, foi casado com Paulina Poggi Figueirêdo, 

nascendo desta união Manoel Figueirêdo de Paula Baptista. Cuidou da família na ausência de 

seu pai, vindo então a falecer aos dias 10 de agosto de 1909.  

Iniciou seu labor no funcionalismo público em 1885 quando foi nomeado como 

praticante na alfândega do Recife e em 1906 foi nomeado terceiro escriturário do tesouro, após 

haver solicitado por carta uma oportunidade em virtude da dificuldade atravessada pela família, 

como dito alhures. 

                                                             
39 Congestão cerebral trata-se de consequência do sério distúrbio funcional, pelo colapso vascular e estase 

sanguínea. Vide: TOLOSA, Adherbal. Distúrbios vasculares do cérebro e seu tratamento. Revista Arq. 

Neuropsiquiatria. vol.2 no.1 São Paulo Jan./Mar. 1944, n.p. Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-282X1944000100005>  Acesso em 14/11/2018. 
40 Último general-presidente do regime militar brasileiro. Governou de 1979 a 1985. Vide KOSHIBA e PEREIRA, 

op.cit. 1996, pp. 353-357.  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-282X1944000100005
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Em relação ao filho Francisco de Paula Baptista, não há maiores registros a seu respeito. 

Foi casado com Tertuliana Francisca da Silva, nascendo desta união três filhos: João, falecido 

aos dias 15/09/1880 com apenas 16 meses acometido de enterite41, Idalina, nascida aos dias 

20/03/1877 e Emiliano nascido em 19/04/1881. 

Das filhas do conselheiro, Luiza Eudoxia foi professora primária e chegou a ter sua 

própria escola no ano de 1907 com 34 alunas matriculadas. Faleceu solteira no ano de 1925, 

tendo sido beneficiadas com as pensões montepio42 as suas irmãs, também solteiras, Anna Lins 

Baptista e Cândida Maria Lins Baptista, de quem não se tem maiores informações, sendo certo 

que Maria Cândida Lins Baptista de Belino faleceram, respectivamente, aos dias 07/05/1925 e 

28/04/1865. 

1.2.2. Os Vários Franciscos e os Descendentes vivos no Recife 

Durante a pesquisa encontraram-se quatro Francisco de Paula Baptista distintos: filho e 

neto e bisneto de Graciliano e um último de que não se pôde traçar qualquer afirmativa porque 

os registros não revelam nada a não ser congratulação pelo aniversário. 

Deixou-se para falar do filho de Graciliano, Francisco de Paula Baptista, em separado, em 

virtude de terem sido identificados descendentes vivendo em Recife nos dias atuais. 

Francisco de Paula Baptista, filho de Graciliano, neto do conselheiro, casou-se por duas 

vezes. O primeiro matrimônio se deu com Adélia Brito, nascendo desta união três filhos: José 

                                                             
41 Trata-se de inflamação da mucosa do intestino delgado. PEIXOTO, Leonardo. Enterite: Sintomas, tratamentos 

e causas. n.p. Disponível em <https://www.minhavida.com.br/saude/temas/enterite> Acesso em 14/11/2018. 
42 O Decreto n. 942-A/1890 criou o Montepio Obrigatório dos Empregados do Ministério da Fazenda, com a 

finalidade de “prover a subsistência e amparar o futuro das famílias dos mesmos empregados, quando estes 

falecerem ou ficarem inabilitados para sustenta-las decentemente” (art. 1º) De acordo com o regramento 

normativo, formavam os fundos desta instituição: a) contribuições mensais e joias; b) emolumentos por títulos e 

certidões; c) pensões extintas; d) pensões prescriptas; e) pensões não aplicadas por falta de quem a elas tenha 

direito; f) legados, doações, subscrições e quaisquer benefícios promovidos ou feitos pelos poderes públicos, pelos 

interessados ou por estranhos; g) produto de loterias, que lhe possam ser consignadas, enquanto forem admitidas 

no Estado em favor de outras instituições; h) juros do capital assim constituído. O valor da pensão era de 50% da 

remuneração, pago à família do servidor falecido em exercício ou na aposentadoria ou reforma (art. 31). No ponto, 

vale esclarecer que diversos eram os possíveis beneficiários, organizados em classes, compreendendo desde a 

viúva, os filhos menores e as filhas solterias e até mesmo filhos maiores, filhas casadas, netos menores, netas 

solteiras, mãe viúva ou solteira, pai inválido, irmãs solterias e viúvas, sobrinhos menores e sobrinhas solteiras (art. 

33). Vide: AGUIAR, Leonardo.  Benefícios do Montepio Civil da União. In Livro de Direito Previdenciário. Cap. 

52. Online. n.p.. Disponível em <https://livrodireitoprevidenciario.com/montepio_civil/> Acesso em 28/11/2017. 

https://www.minhavida.com.br/saude/temas/enterite
https://livrodireitoprevidenciario.com/montepio_civil/
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Adhemar, José Brito e Arnaldo Lúcio de Paula Baptista; posteriormente casou-se com Eulália 

Cardoso Baptista, nascendo as filhas Afra e Alcina.  

Durante a investigação, não foram encontrados registros com maiores informações a 

respeito dos bisnetos do Conselheiro, com exceção de José Brito e Arnaldo Lucio. 

Filho de Arnaldo Lúcio de Paula Baptista e de Severina Rodrigues de Paula Baptista, 

Francisco de Paula Baptista Neto, nasceu no Recife e viveu no Pará, formou-se em engenharia 

no ano de 1970 na Universidade Federal de Pernambuco, casou-se com Maria Elisabete 

Cordeiro de Carvalho, e mesmo não se podendo afirmar que fora desta união, teve quatro filhos 

segundo Consta em rede social43 do próprio Francisco Neto: Fábio Saraiva de Paula Baptista44, 

residente em Recife, Leucio Saraiva de Paula Baptista45, Maria Carolina e Vanessa Baptista46. 

José Brito de Paula Baptista, irmão de Arnaldo, nasceu no ano de 1905, foi funcionário 

público, vindo a falecer aos dias 26 de abril de 1957. Casou-se por duas vezes, sendo sua 

primeira esposa Iracema Amália de Melo de quem desquitou-se passando a conviver com Irene 

Nogueira de Paula Baptista. Nasceram da primeira união Noêmia, Niceia, Airton, Neide e José 

Brito Júnior e da segunda Irene nasceram Nilza, Oscar, Fernando José e Armando. 

Dos filhos mencionados, foram localizados descendentes de Noêmia Baptista Bastos, 

primogênita e atualmente com 93 anos47, Armando, residente em Maceió, Oscar Nogueira de 

Paula Baptista (in memoriam) e de Nilza de Paula Baptista Cursino (in memoriam), trinetos do 

Conselheiro, vivendo no Recife nos dias atuais.  

Desta feita, é possível encontrar nas ruas do Recife os tetranetos do Conselheiro 

Francisco de Paula Baptista e trinetos de Graciliano de Paula Baptista: Paula Maria Batista 

                                                             
43 Foi possível localizar página do facebook onde foram coletados os dados. Disponível em 

<https://www.facebook.com/francispodepaulabaptistaneto.baptista> Acesso em 03/09/2017.  
44 Chegou-se a fazer contato telefônico com o mesmo, mas por motivos íntimos sua esposa pediu que não mais 

fossem eles incomodados. Formou-se Bacharel em Direito, especializou-se em Direito, iniciou seu mestrado em 

Lisboa e formou-se técnico de segurança do trabalho. Atualmente é gerente na empresa Teceng Segurança do 

Trabalho e Saúde ocupacional. Disponível em <https://www.saraivaadvogado.com.br/curriculum-vitae/> e 

<https://www.tecengseguranca.com/nossa-equipe/> Acesso em 03/09/2017.  
45 Formado em direito pela UFPE, advogado inscrito na OAB/PE, apesar de várias tentativas de contato, todas elas 

restaram infrutíferas. É possível assistir a um vídeo produzido e divulgado no youtube relativo à colação de grau 

onde o mesmo encontra-se discursando, disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=BmRjB_s1dvY> 

Acesso em 04/04/2017.  
46 A tentativa de contato pela rede social restou infrutífera. 
47 Informação gentilmente cedida por Paula Maria Batista Bastos filha de Noêmia via WhatsApp. 

https://www.facebook.com/francispodepaulabaptistaneto.baptista
https://www.saraivaadvogado.com.br/curriculum-vitae/
https://www.tecengseguranca.com/nossa-equipe/
https://www.youtube.com/watch?v=BmRjB_s1dvY
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Bastos, filha de Noêmia; Eduardo Victor de Paula Baptista, cirurgião plástico em Recife; 

Gustavo Victor de Paula Baptista, oftalmologista, um dos autores do livro Cirurgia Refrativa 

lançado em 2017 pela editora Cultura Médica e Romero Victor de Paula Baptista, estudante de 

direito, filhos de Oscar e Freddy de Paula Baptista Cursino, formado em letras e Newton de 

Paula Baptista, autônomo, filhos de Nilza de Paula Baptista Cursino. Nas ruas de Maceió 

podemos encontrar Bruno e Rafael Oliveira de Paula Baptista, ambos advogados48, filhos de 

Armando Nogueira de Paula Baptista.   

Não foram esgotados no presente estudo todos os descendentes do autor pesquisado, 

notadamente porque em muitos casos há registros apenas de óbito de pessoas que possuem o 

mesmo sobrenome, mas que não apresenta qualquer viabilidade de identificação da 

descendência. 

1.2. O ADEUS 

Aos dias 25 de maio de 1881, veio a óbito Francisco de Paula Baptista, no bairro de 

Caxangá na cidade do Recife, por enfermidades que o acometeram outrora e que há muito lhe 

tiravam o vigor. Sepultado no cemitério público Santo Amaro49, seu falecimento fora noticiado 

nos jornais da época, notadamente no periódico Diário de Pernambuco, que lhe prestou última 

homenagem asseverando a importância de quem a província perdia: 

“Falleceu ante-hontem ás 11 ½ horas da noute, no Caxangá, onde se achava em 

tratamento, o venerando conselheiro Francisco de Paula Baptista, lente cathedratico, 

ha pouco jubilado, da Faculdade de Direito do Recife, da qual sempre foi um dos mais 

belos ornamentos. 

Era o conselheiro Baptista homem maior de 70 annos, de um caracter nobre, de uma 

grande e brilhante intelligencia e de aprofundados estudos sobre a sciencia do direito, 

á cujo respeito fazia inestimáveis prelecções, sempre ouvidas com respeitoso 

recolhimento por colegas e discípulos. Escreveu mesmo alguns livros sobre direito, 

sobresahindo entre todos os seus trabalhos scientificos o seu compendio de Pratica 

civil, tido geralmente em grande apreço.  

O Conselheiro Baptista, além do cargo de lente da Faculdade de Direito, ocupou 

vários outros, como diretor interino da instrucção pública da província e diretor 

interino da Faculdade, sem contar os de eleição popular. 

                                                             
48 Informação gentilmente cedida por Freddy de Paula Baptista Cursino, filho de Nilza de Paula Baptista em 

contato realizado via WhatsApp. 
49 Em contato telefônico e por e-mail feito com o senhor Sérgio Apolinário junto ao Cemitério Santo Amaro, o 

mesmo informou que os registros do Cemitério de Santo Amaro iniciaram-se em 1851, e até o presente momento 

há catacumbas em processo de localização sendo catalogadas para registro de patrimônio histórico das 

personalidades públicas do Estado de Recife. Foi encontrado um único registro de catacumba no Jornal Diário de 

Pernambuco nº 304, ano 96 publicado no dia 03 de novembro de 1920 endereçada a Pedro Francisco de Paula 

Baptista, filho do Conselheiro Francisco de Paula Baptista, sepultado no mesmo Cemitério. 



    
 

29 
 

Com efeito, em, 9 legislaturas, isto é, nas 1ª, 5ª, 7ª , 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª e 15ª legislaturas 

coube-lhe a honra de representar sua terra na respectiva assembléa legislativa 

provincial, e em duas  legislatura, na 8ª e 9ª entre 1850 e 1856, coube-lhe tambem a 

honra de represental a na camara dos Srs deputados. 

Num e n’outro parlamento, o conselheiro Paula Baptista deixou luminosos traços de 

sua passagem, sendo em ambos geralmente apreciado, como distincto orador, que era, 

pelo vigor de sua logica, pela rectidão de seu raciocinio, pela beleza de sua rhetorica, 

em fim por sua eloquencia, comovedora e insinuante. 

Posto que retirado da politica de alguns anos pra cá, o conselheiro Paula Baptista 

aonda não descurava os assumptos políticos, e empenhava-se sempre por todos os 

tentamens de progresso para o paiz e mais para esta provincia que ele amava como 

bom e sincero Pernambucano. 

E por isso mesmo, e pelo muito que ele valia como intelligencia e ilustração, seu 

trespasso ha de ser geralmente sentido por todos os que sabem amar os espiritos 

allevantados como glorias que são da sua terra, por todos quanto se comprazem em 

reverenciar os homens ilustres como fachos que são da civilisação e do progresso”. 

(DP, 1881, 119, p. 4). 

1.3. IMPACTO FAMILIAR E A PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 

Dentre seus filhos apenas dois se destacaram Graciliano e Pedro Francisco, o primeiro 

seguindo os passos de seu pai, cuja influência fora deveras em sua formação e de quem nutria 

enorme proximidade. Pedro, por sua vez, apesar de seguir o caminho dos números, destacou-se 

como chefe do Tesouro Nacional. 

Por outro lado, Paula Baptista, apesar do magistério e do exercício da vida pública, 

morrera sem deixar nenhum bem, o que acarretou sérias dificuldades para sua família. Na 

verdade, o seu legado foram suas ideias que quedaram registradas em suas obras.  

A concessão de um benefício pela sua morte à viúva Emília Salazar só fora efetivada 27 

anos depois, ou seja, só fora usufruído pela viúva por aproximadamente três anos, uma vez que 

veio esta a falecer no ano de 1911. Apesar do falecimento haver ocorrido em 1881, apenas no 

ano de 1906, aos dias 26 de junho, fora pelo deputado Affonso Costa apresentada uma emenda 

ao projeto de lei concedendo uma pensão à viúva. Aprovado o projeto em outubro pela 

Assembleia Provincial, restou a análise pelo Senado, cuja aprovação fora comunicada por ofício 

apenas aos dias 16 de julho do ano de 1908, resultando no Decreto 1.897 de 23 de julho do 

mesmo ano. 

Ironicamente, fora o decreto publicado com a indicação errônea da beneficiária, saindo 

em nome da esposa de seu neto, filho de Graciliano, Sr.ª. Maria Eulália de Paula Baptista, 
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retificado pelo Decreto 2001 de 26 de novembro de 1908, pensionamento que fora convertido 

para as filhas Anna Lins e Candida Maria no ano de 191250. 

Como acervo de suas memórias resguardadas pela família restaram um exemplar de seu 

primeiro Compendio de Theoria e Prática, um cinzeiro que era por ele utilizado no fórum, uma 

pequena nota extraída de um jornal e o que generalizadamente todos conhecem. Não há menção 

ao seu acervo bibliográfico.   

Apesar de sua contribuição intelectual, de seus serviços prestados ao Império não apenas 

como lente, mas como deputado, não ganhou título, não galgou condição de nobreza. No ato de 

reconhecimento da princesa Isabel como sucessora do trono, participou da solenidade apenas 

por estar na Assembleia Geral entre os outros setenta e nove deputados, sendo o último nome a 

figurar no Decreto n. 691 de 14 de agosto de 185051.  

Em vida, poucas homenagens lhe foram dirigidas. O impacto de seus escritos se reforça 

após o seu falecimento. A sua morte, não fez com que suas elocuções se apagassem da memória, 

ao contrário, suas ideias estavam presentes não apenas nos entes queridos, mas também na 

academia, nos seus discípulos, nos lentes que com ele compartilharam o labor, naqueles que o 

ouviram, nos juristas que o propagaram ao longo do tempo. Com efeito, a cada homenagem 

póstuma realizada, a cada nova citação, Francisco de Paula Baptista se mostrava vivo. Essa 

pesquisa pretende, neste sentido, verificar as suas contribuições para o processo civil pátrio, o 

que será objeto de aprofundamento ao longo dos capítulos que seguem. 

 

                                                             
50 O PAIZ/RJ, 1912, 10177, p.1 
51 Disponível em <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-691-14-agosto-1850-560032-

publicacaooriginal-82541-pe.html> Acesso em 28/08/2018. 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-691-14-agosto-1850-560032-publicacaooriginal-82541-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-691-14-agosto-1850-560032-publicacaooriginal-82541-pe.html


    
 

 
 

2. A VIDA ACADÊMICA 

Neste capítulo, volta-se inicialmente a pesquisa para a investigação das bases que 

solidificaram a formação do pensamento de Paula Baptista, e, como sua eloquencia e lógica na 

construção do raciocínio são pontos característicos que se destacam nos textos que o 

referenciam,  

A convergência que se formará entre sua formação na tenra idade e sua vida universitária 

tendem a reforçar a base iluminista e jansenista com a qual foi influenciado, notadamente pelo 

acesso à um acervo de obras as quais à grande maioria era inacessível, motivo pelo qual torna-

se necessário levar ao leitor breves considerações acerca da reforma ´pombalina, do movimento 

jansenista e da Congregação Filipe Neri. 

2.1. A CONGREGAÇÃO FILIPE NERI E O JANSENISMO NO BRASIL IMPERIO 

Como colônia de Portugal, no ano de 1549, com o intuito de catequizar e evangelizar os 

índios, no sentido de fazer os indígenas daquele local se tornarem cristãos, liderados por Manoel 

de Nóbrega, os jesuítas chegaram no Brasil52.  

A domesticação dos índios por meio da atuação educacional dos jesuítas ampliou as 

fronteiras da Coroa Portuguesa e produziu a mão-de-obra necessária, com o apoio dos próprios 

colonizadores e, para o indígena o processo educativo jesuítico esteve inseparavelmente ligado 

ao processo de aculturação, perdendo o seu referencial cultural por ser visto como um papel em 

branco, podendo ser redigido dentro dos moldes da civilização ocidental cristã53.  

 

                                                             
52 Para aprofundamento vide BANGERT S.J., William V. História da Companhia de Jesus. São Paulo: Edições 

Loyola, 1985; PAIVA, Wilson Alves de. O Legado Dos Jesuítas Na Educação Brasileira. Educação em Revista: 

Belo Horizonte, v.31, n.04, pp.201-222, out/dez, 2015. Disponível em  

<http://www.scielo.br/pdf/edur/v31n4/1982-6621-edur-31-04-00201.pdf> Acesso em 07/12/2018; SILVA, Ana 

Paula Barcelos Ribeiro da.; PINTO, Jefferson de Almeida. Entrevista com Gizlene Neder  (20 anos do Laboratório 

Cidade e Poder). In Colóquio Internacional – Poder e política: pensando a tolerância e a cidadania; Seminário de 

História Política da UFF (4.; 1.: 25 a 28 de setembro de 2012: Niterói, RJ) / org. Silva, Ana Paula Ribeiro da; 

Pinto, Jefferson de Almeida – Niterói: Laboratório de Cidade e Poder-UFF, 206 págs. pp. 9-22, 2012. Disponível 

em <http://www.historia.uff.br/stricto/files/public_ppgh/cap_2012_lcp_PoderPolitica.pdf> Acesso em 

06/04/2019.  
53 ALMEIDA, Wilson Ricardo Antoniassi de. A educação jesuítica no brasil e o seu legado para a educação da 

atualidade. Revista Grifos, v. 23, n. 36/37, 186 págs. pp. 117-126, Chapecó, Santa Catarina, 2014, p. 120. 

http://www.scielo.br/pdf/edur/v31n4/1982-6621-edur-31-04-00201.pdf%3e%20Acesso%20em%2007/12/2018
http://www.historia.uff.br/stricto/files/public_ppgh/cap_2012_lcp_PoderPolitica.pdf
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Por anos predominou o ensino pelos jesuítas onde, aprendendo a língua, tornaram-se 

intérpretes e, mais, ignoraram as diferenças culturas indígenas empreendendo o recolhimento   

de crianças, o a9ldeamento de adultos e a utilização de uma língua geral com vistas a suprimir 

a visão de mundo dos selvagens e, assim, poder ensinar a nova cultura. Nesse sentido, as casas 

de bê-á-bá54 antecipavam os colégios que a Instituição estabeleceria depois para os filhos dos 

colonos até desenvolver um sistema nacional que atingiu quase a totalidade do território 

brasileiro e sobreviveu após sua expulsão, em 175955. 

Através do Alvará Régio de 28 de junho de 175956, o Conde de Oeiras, futuro Marquês 

de Pombal, expulsou os Jesuítas do Reino e das Capitanias, tirando destes a missão da educação, 

não apenas no Brasil, então colônia, como ainda em Portugal e na Espanha, conhecida como 

“Reforma Pombalina”. 

Entretanto, antes de adentrarmos na reforma educacional realizada pelo Marquês de 

Pombal, é preciso trazer a lume o movimento que se estabeleceu na França no século XVII a 

partir da doutrina de Cornelius Otto Jansenius, filósofo e teólogo neerlandês foi professor na 

Universidade de Louvain e nomeado bispo de Ypres no ano de 1635. Movimento que se 

fortaleceu mais tarde pela atuação de Blaise Pascal57: o jansenismo58. 

                                                             
54 Estas casas, ou residências ou ainda recolhimentos, recebiam os meninos índios para serem catequizados e 

instruídos e se destinavam também a abrigar os padres aqui na colônia, bem como os órfãos vindos de Portugal e 

os da terra, a fim de lhes dar assistência e formação religiosa. A vinda de órfãos de Portugal contribuiu grandemente 

como um motivador a mais para a já necessária construção de casas (residências ou recolhimento) e representou 

um reforço na conversão dos índios, uma vez que os jesuítas utilizaram como estratégia de catequese e instrução 

os órfãos para atrair os meninos índios. CONCEIÇÃO, José Luis Monteiro da. Jesuítas na educação brasileira: 

dos objetivos e métodos até a sua expulsão. In Educação Público, n.p., 2017. Disponível em 

<https://educacaopublica.cederj.edu.br/artigos/17/3/jesutas-na-educao-brasileira-dos-objetivos-e-mtodos-at-a-

sua-expulso> Acesso em 06/04/2019. 
55 PAIVA, Wilson Alves de. O Legado Dos Jesuítas Na Educação Brasileira. Educação em Revista Belo 

Horizonte, v.31, n.04, pp.201-222, out/dez, 2015, P. 206. 
56 Disponível em <http://www.unicamp.br/iel/memoria/crono/acervo/tx13.html> Acesso 23/03/2019. 
57 NEDER, Gizlene. & CERQUEIRA FILHO, Gisálio. Formação jurídica e história das Faculdades de Direito 

em Portugal e no Brasil. Direito em Movimento, Rio de Janeiro, v. 16 - n. 2, p. 106-136, 2º sem. 2018. p.123. 

Disponível em 

<http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistadireitoemovimento_online/edicoes/volume16_numero2/volume16_numero2

_106.pdf> Acesso em 28/03/2019. 
58 Para maiores informações vide OLIVEIRA, Matheus Farinhas de. O medo e seus paradoxos: o regalismo no 

movimento pré-constituinte da Inconfidência Carioca (1794-1795). Niterói, 2016. Dissertação de Mestrado em 

Direito Constitucional – Programa de Pós-graduação em Direito Constitucional, Orientadora: Mônica paraguassu. 

Universidade Federal Fluminense, 2017. Disponível em <http://ppgdc.sites.uff.br/wp-

content/uploads/sites/34/2017/06/O-MEDO-E-SEUS-PARADOXOS-O-REGALISMO-NO-MOVIMENTO-

PR%C3%89-CONSTITUINTE-DA-INCONFID%C3%8ANCIA-CARIOCA-1794-1795.pdf> Acesso em 

06/04/2019. 

https://educacaopublica.cederj.edu.br/artigos/17/3/jesutas-na-educao-brasileira-dos-objetivos-e-mtodos-at-a-sua-expulso
https://educacaopublica.cederj.edu.br/artigos/17/3/jesutas-na-educao-brasileira-dos-objetivos-e-mtodos-at-a-sua-expulso
http://www.unicamp.br/iel/memoria/crono/acervo/tx13.html
http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistadireitoemovimento_online/edicoes/volume16_numero2/volume16_numero2_106.pdf
http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistadireitoemovimento_online/edicoes/volume16_numero2/volume16_numero2_106.pdf
http://ppgdc.sites.uff.br/wp-content/uploads/sites/34/2017/06/O-MEDO-E-SEUS-PARADOXOS-O-REGALISMO-NO-MOVIMENTO-PR%C3%89-CONSTITUINTE-DA-INCONFID%C3%8ANCIA-CARIOCA-1794-1795.pdf
http://ppgdc.sites.uff.br/wp-content/uploads/sites/34/2017/06/O-MEDO-E-SEUS-PARADOXOS-O-REGALISMO-NO-MOVIMENTO-PR%C3%89-CONSTITUINTE-DA-INCONFID%C3%8ANCIA-CARIOCA-1794-1795.pdf
http://ppgdc.sites.uff.br/wp-content/uploads/sites/34/2017/06/O-MEDO-E-SEUS-PARADOXOS-O-REGALISMO-NO-MOVIMENTO-PR%C3%89-CONSTITUINTE-DA-INCONFID%C3%8ANCIA-CARIOCA-1794-1795.pdf
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Jansenius pretendendo seguir os passos de Santo Agostinho, como ensina o Padre 

Amarildo José de Melo59 volta-se à sua obra para fins de tentar reunificar a cristandade, no 

sentido de  unificar o protestantismo60 e o catolicismo, sustentando o fim do laxismo moral, 

retomando as controvérsias sobre a graça com forte apego à teoria da predestinação61 e tendo 

ainda como aspecto fundamental o rigorismo moral62. 

Posteriormente tornou-se amigo de Jean Duvergier de Hauranne, futuro abade 

de Saint-Cyran, que também pretendia o retorno do catolicismo à disciplina e à moral religiosa 

dos primórdios do cristianismo63 o qual viria a ser um grande pregador de retiros como diretor 

espiritual influenciando o mosteiro Port-Royal. 

O jansenismo chega ao Brasil no fim do período colonial, notadamente, através da 

reforma educacional de Marquês de Pombal, profundo opositor aos jesuítas. Como ensina 

MELO64, dita reforma vai impor uma literatura eivada de ideias jansenista, mas originada no 

chamado “Sínodo de Pistoia65” na Itália, ou seja, numa vertente distinta da que predominou na 

                                                             
59 MELO, Amarildo José de. Jansenismo no Brasil. Entrevista, Religare: TV Horizonte. Disponível em 

<https://www.youtube.com/watch?v=FK6-l_4GMwU&t=282s> Acesso em 15/04/2019.  
60 É um dos ramos do cristianismo que teve suas origens na reforma da Europa no século XVI organizada por 

Martinho Lutero. O protestantismo significa no sentido estrito o grupo de príncipes e cidades imperiais que 

assinaram um protesto contra Édito de Worms que proibia ensinamentos luteranos no sacro império romano, mas 

no sentido lato, designa todos os grupos religiosos cristãos de origem européia ocidental. 

Martinho Lutero rompeu com a Igreja Católica, defendeu ser a fé o elemento fundamental para a salvação e 

condenou a venda de indulgências pela igreja e o rebaixamento moral do clero da época. Vide César, Elben 

Magalhães Lenz, 1930- Conversas com Lutero: história e pensamento / Elben M. Lenz César — Viçosa, MG: 

Ultimato, 2006. 
61 Para Agostinho, a predestinação é a presciência eterna de Deus daquilo que ele próprio fará através de sua graça 

no tempo, na salvação humana, concedendo fé e perseverança àqueles que ele elegeu, tomando uma escolha oculta 

ao ser humano, mas independente da fé ou mérito humanos. BRASILINO, Gyordano M. Predestinação em Santo 

Agostinho. In Vinea Dei: Teologia Cristã. n.p., 2017. Disponível em 

<https://vineadei.wordpress.com/2017/04/27/predestinacao-em-sto-agostinho/> Acesso em 28/03/2019.  Para 

aprofundamento vide: DIONISI, Fábio Alessio Romano. Santo Agostinho. A Vida e a Obra de Um Filósofo a 

Serviço da Humanidade. São Paulo: Editora Dionisi, 2015. 
62 É preciso ter em mente que o moralismo defendido pelo jansenismo significa uma investigação sobre as 

armadilhas da concupiscência. MARTINS, Andrei Venturini. Cornelius Jansenius. Palestra com Luiz Felipe 

Pondé. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=OqR8qLtKeKM> Acesso em 05/04/2019. Vide 

JANSENIUS, Cornelius. Discurso da Reforma do Homem Interior. 1ª ed. Tradução: Andrei Venturini Martins. 

São Paulo: Filocalia, 2016.; MARTINS, Andrei Venturini. Contingência e imaginação em Blaise Pascal. 

Dissertação de Mestrado em Ciências da Religião – Programa de Pós-graduação em Ciência da Religião, 

Orientador: dr. Luiz Felipe Pondé. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2006. Disponível em 

<https://sapientia.pucsp.br/bitstream/handle/1991/1/ANDREI%20VENTURINI%20MARTINS.pdf> Acesso em 

18/03/2019. 
63 Para aprofundamento vide MELO, Amarildo José de. Jansenismo no Brasil: traços de uma moral rigorista. 

Aparecida: Editora Santuário, 2014. 
64 MELO, op. cit. Entrevista, Religare.  
65 Em 1786 realizou-se o Sínodo de Pistoia sob a presidência do Bispo Cipião Ricci. Das doutrinas aí defendidas 

foram condenadas pela Bula Auctorem Fidei de Pio VI 85 proposições que abrangiam erros sobre a constituição e 

a autoridade da Igreja (proposições 1-15); sobre a condição natural e sobrenatural do homem (16-26); sobre os 

https://www.youtube.com/watch?v=FK6-l_4GMwU&t=282s
https://vineadei.wordpress.com/2017/04/27/predestinacao-em-sto-agostinho/
https://www.youtube.com/watch?v=OqR8qLtKeKM
https://sapientia.pucsp.br/bitstream/handle/1991/1/ANDREI%20VENTURINI%20MARTINS.pdf
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França, no Brasil chega o jansenismo juridicista, preocupado com reformas na igreja através do 

poder civil, acarretando uma profunda ligação entre Estado e Igreja66, sendo fortalecido o 

sistema de padroado67 e o regalismo68. 

                                                             
sacramentos (27-60); sobre o culto religioso (61-79); sobre a reforma dos institutos religiosos (80-84); sobre a 

convocação de um sínodo nacional (85). Há de tudo um pouco nas Actas deste conciliábulo: galicanismo, 

richerismo, febronianismo e jansenismo. Em 1791 a Mesa Censória permitiu a publicação dos decretos do 

Sínodo10. Mas não foi autorizada a Bula Auctorem Fidei, de 28 de agosto de 1794 que os condenava. A 

condenação de Roma foi enviada ao Príncipe-Regente, D. João, e ao Patriarca Mendonça, D. José II (1786-1808). 

Mais ou menos um mês depois, o Núncio confessava o seu insucesso quanto a conseguir a publicação da bula. 

Quer dizer: defendiam-se as doutrinas do Sínodo (jansenismo, galicanismo), e negava-se a autorização para 

publicar a bula condenatória. Samuel Miller diz que a bula nunca fora formalmente aceite em Portugal11. 

Oficialmente era rejeitado tudo o que fosse considerado ultramontano. A tensão conflitual entre o jansenismo 

regalista, e o ultramontanismo era uma realidade indesmentível. A prová-lo estão aí os escritos de Lucas Tavares, 

jansenista e regalista, e José Morato, ultramontano. SANTOS, Candido dos. Jansenismo e antijansenismo nos 

finais do antigo regime. CITCEM – Centro de Investigação Transdisciplinar «Cultura, Espaço e Memória. Porto: 

Edições Afrontamento, 2011, p. 213. Disponível em <https://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/10409.pdf> Acesso 

28/03/2019. 
66 Paula Baptista era católico declarado, como o mesmo anuncia assinando (n. 20) protesto feito em 29/09/1880 

conjuntamente com outros devotos à pecha recebida de protestante. “Nós, abaixo assignados, catholicos, 

apostollicos, romanos, aderimos plenamente á doutrina desta santa Igreja, conformando-nos com o que foi 

publicado ha poucos dias no Diário de Pernambuco, sob o título Neophyto e ministro evangelico, e protestamos 

energicamente contra a injuria que nos assacou de chamar-nos protestantes, e contra todas as heresias e 

brasphemias que assoalhou a respeito do Sacramento do bap-tismo, do caracter indelevel, da infalibilidade do 

papa, da penitencia da Justiça de Deus, da tradicção apostollica, da necessidade das boas obras e do celibato 

catholico, em ins artigos assignados pelo Rvd. J.R. Smith, seu respectivo ministro nesta cidade, já solemnente 

refutados. Vide DIÁRIO DE PERNAMBUCO, Edição 260, p. 3, 1880. Disponível em 

<http://memoria.bn.br/docreader/029033_06/2077>  Acesso em 20/03/2019.  
67 O padroado consistiu em acordos firmados entre os Estados ibéricos e a Santa Sé, no momento de ofensiva 

intelectual e política desta diante dos ares contestatórios trazidos pela Reforma Protestante. Pressupunha, deste 

modo, certa aquiescência da Igreja no sentido da execução de competências eclesiásticas por parte do monarca, 

com destaque para a nomeação dos bispos e para a cobrança do dízimo. Ao mesmo tempo, o acordo em questão 

garantia o compromisso de expansão da fé católica nas terras recém conquistadas. Apesar das concessões ao poder 

régio, Roma não abriria mão de fortalecer sua potestade, sobretudo a partir das decisões de sua alta hierarquia e 

da diáspora missionária que se estabeleceu em âmbito global na Idade Moderna, tendo no Brasil seu maior exemplo 

na ação da Companhia de Jesus. OLIVEIRA, Gabriel Abílio de Lima. Padroado régio e Regalismo nos primórdios 

do Estado Nacional brasileiro (1820-1824) Passagens. Revista Internacional de História Política e Cultura Jurídica, 

vol. 9, núm. 1, enero-abril, 2017, pp. 76-96 Universidade Federal Fluminense Niterói, Brasil. Disponível em 

<http://www.redalyc.org/pdf/3373/337349577006.pdf> Acesso em 27/03/2019. 
68 Entende-se por regalismo, como aliás já se tem referido, a supremacia do  poder civil sobre o poder eclesiástico, 

decorrentes da alteração de uma prática jurisdicional comum- mente seguida ou de princípios geralmente aceites, 

sem que haja uma uniformidade na argumentação com que se pretende legitimá-lo. Deste ponto de vista, é possível 

distinguir um regalismo justificado e um regalismo fundamentado, a partir do carácter histórico de um, e teórico 

de outro2. O regalismo pombalino caracteriza-se pelo seu carácter doutrinário, decorrente de uma teoria específica 

de poder, sacralizadora da soberania e identificadora do seu âmbito de jurisdição. Define-se, assim, a plenitude do 

poder régio face ao poder papal e eclesiástico pela denúncia da ilegitimidade da jurisdição temporal de ambos e, ao 

mesmo tempo, apoia-se a reforma da Igreja, como coadjuvante no processo de tornar efetiva essa mesma jurisdição. 

O episcopalismo e o conciliarismo, ao descentralizarem o governo da Igreja, enfraqueceram o poder papal e 

contribuíram para a submissão política das hierarquias eclesiásticas nacionais nas suas temporalidades e, 

tendencialmente, para além delas. Vide CASTRO, Zília Osório. Antecedentes do regalismo pambalino. O padre 

José Clemente. In Estudos em homenagem a João Francisco Marques. Vol. I.  Faculdade de Letras da Universidade 

do Porto. 531 págs. 321-332. P. 323. Disponível em 

<https://ler.letras.up.pt/site/default.aspx?qry=id015id172id239&sum=sim> Acesso em 26/03/2019. Para 

aprofundamento veja GALANTE, Rachel de Souza. O Punhal da Fé: Idéias políticas, jurídicas e religiosas sobre 

o casamento civil no segundo reinado. Dissertação de Mestrado em História – Programa de Pós-graduação em 

História – Universidade Federal Fluminense, Orientadora: Drª Gizlene Neder, 2008, pp. 98-135. Disponível em 

https://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/10409.pdf
http://memoria.bn.br/docreader/029033_06/2077
http://www.redalyc.org/pdf/3373/337349577006.pdf
https://ler.letras.up.pt/site/default.aspx?qry=id015id172id239&sum=sim
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Voltando à reforma educacional, cujo pano de fundo encontra-se arraigado nas ideias 

jansênicas, Marquês de Pombal determina a hegemonia absoluta da Universidade de Coimbra, 

em que passa a ser o ponto de formação ideológica e de onde sairão as lideranças das colônias, 

quais sejam, políticos e padres, o que acarretou o fechamento de todas as demais universidades 

portuguesas e espanholas. 

Por outro lado, dentre as literaturas impostas na formação do padroado encontraremos 

“A tentativa teológica” de Antonio de Figueiredo69 e “O Catecismo de Montpellier70” de Carlos 

Joaquim Colbert, então bispo de Montpellier, textos profundamente influenciados pela 

mentalidade francesa jansenista. 

Com a expulsão dos Jesuítas, coube aos Franciscanos, seguidos dos padres da 

Congregação do Oratório de São Filipe Neri, o ensino das letras e das ciências aos jovens de 

Olinda e do Recife e, sob a vigilância da Meza de Censores Regios71 a remessa de livros para a 

Colônia, destinada a uma sociedade oral, em formação intelectual, era de pequenas proporções 

                                                             
<http://www.historia.uff.br/stricto/teses/Dissert-2008_GALANTE_Rachel_de_Souza-S.pdf>Acesso em 

27/03/2019.  
69 Para aprofundamento vide SANTOS, Candido dos. O Jansenismo em Portugal. Porto: Faculdade de Letras da 

Faculdade do Porto, 2007. Disponível em 

<https://books.google.com.br/books?id=z1__lj4HGz0C&pg=PA18&lpg=PA18&dq=a+tentativa+teologia+anton

io+de+figueiredo&source=bl&ots=Of0jgEbwZe&sig=ACfU3U2RIiWtxlTQgakLWvoNEFFpus2eog&hl=pt-

BR&sa=X&ved=2ahUKEwin4qigob7hAhUsLLkGHdasCE8Q6AEwAnoECAgQAQ#v=onepage&q=a%20tentat

iva%20teologia%20antonio%20de%20figueiredo&f=false> Acesso em 22/03/2019. 
70 Para aprofundamento vide ANJOS, Juarez José Tuchinski dos. O Catecismo de Montpellier e a educação da 

criança no Brasil Imperial. Cadernos de Pesquisa v.46 n.162 p.1028-1048 out./dez. 2016. Disponível em 

<http://www.scielo.br/pdf/cp/v46n162/1980-5314-cp-46-162-01028.pdf> Acesso 07/04/2019. 
71 Os censores régios no Brasil foram nomeados por d. João pelo decreto de 27 de setembro de 1808, atendendo à 

proposta feita pela Mesa do Desembargo do Paço, que reivindicava o direito de exercer jurisdição sobre a censura 

de livros no Brasil, tal como lhe fora atribuído em Portugal, pela lei de 17 de dezembro de 1794. Os primeiros 

censores régios indicados foram frei Antônio de Arrábida, padre-mestre João Manzoni, Luís José de Carvalho e 

Melo e o diretor da Junta Diretora da Impressão Régia, José da Silva Lisboa, futuro Visconde de Cairu. A história 

da censura em Portugal remete ao século XVI, quando era exercido por três instituições, o Conselho Geral do 

Santo Ofício, criado em 1536 e responsável pela censura papal, o Ordinário da Diocese, ao qual cabia a censura 

episcopal, e, a partir de 1576, o Desembargo do Paço, responsável pela censura régia. A atividade era feita de 

forma preventiva, seguindo as determinações do Index, a lista de publicações proibidas elaborada pela Igreja, e 

incluía a circulação de livros, o que resultou no controle de entrada e saída nas alfândegas. Associada até então à 

Reforma Católica, a prática da censura portuguesa foi modificada em 5 de abril de 1768, quando foi instituída, 

por Sebastião José de Carvalho e Melo, o futuro marquês de Pombal, a Real Mesa Censória. Composta por clérigos 

e leigos, a Real Mesa Censória representou uma tendência à secularização da censura, expressando os interesses 

específicos do reformismo ilustrado português, que conciliava a valorização da razão com a manutenção do 

absolutismo monárquico, da religião católica e do Império colonial. Coube à Mesa a elaboração de listas e 

catálogos de livros proibidos, em que estavam obras de autores protestantes, de feitiçaria, obscenos, algumas de 

autores jesuítas e aquelas que contestassem a autoridade real. Em resumo, devia ser censurado tudo o que pudesse 

ameaçar a religião, a moral e o poder instituído. CAMARGO, Angélica Ricci. Censores Régios. Arquivo Nacional: 

Memória da Administração Pública Brasileira. n.p. 2016.  Disponível em 

<http://mapa.an.gov.br/index.php/dicionario-periodo-colonial/152-censores-regios> Acesso em 22/03/2019. 

http://www.historia.uff.br/stricto/teses/Dissert-2008_GALANTE_Rachel_de_Souza-S.pdf
https://books.google.com.br/books?id=z1__lj4HGz0C&pg=PA18&lpg=PA18&dq=a+tentativa+teologia+antonio+de+figueiredo&source=bl&ots=Of0jgEbwZe&sig=ACfU3U2RIiWtxlTQgakLWvoNEFFpus2eog&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwin4qigob7hAhUsLLkGHdasCE8Q6AEwAnoECAgQAQ#v=onepage&q=a%20tentativa%20teologia%20antonio%20de%20figueiredo&f=false
https://books.google.com.br/books?id=z1__lj4HGz0C&pg=PA18&lpg=PA18&dq=a+tentativa+teologia+antonio+de+figueiredo&source=bl&ots=Of0jgEbwZe&sig=ACfU3U2RIiWtxlTQgakLWvoNEFFpus2eog&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwin4qigob7hAhUsLLkGHdasCE8Q6AEwAnoECAgQAQ#v=onepage&q=a%20tentativa%20teologia%20antonio%20de%20figueiredo&f=false
https://books.google.com.br/books?id=z1__lj4HGz0C&pg=PA18&lpg=PA18&dq=a+tentativa+teologia+antonio+de+figueiredo&source=bl&ots=Of0jgEbwZe&sig=ACfU3U2RIiWtxlTQgakLWvoNEFFpus2eog&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwin4qigob7hAhUsLLkGHdasCE8Q6AEwAnoECAgQAQ#v=onepage&q=a%20tentativa%20teologia%20antonio%20de%20figueiredo&f=false
https://books.google.com.br/books?id=z1__lj4HGz0C&pg=PA18&lpg=PA18&dq=a+tentativa+teologia+antonio+de+figueiredo&source=bl&ots=Of0jgEbwZe&sig=ACfU3U2RIiWtxlTQgakLWvoNEFFpus2eog&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwin4qigob7hAhUsLLkGHdasCE8Q6AEwAnoECAgQAQ#v=onepage&q=a%20tentativa%20teologia%20antonio%20de%20figueiredo&f=false
http://www.scielo.br/pdf/cp/v46n162/1980-5314-cp-46-162-01028.pdf
http://mapa.an.gov.br/index.php/publicacoes/70-assuntos/producao/publicacoes-2/biografias/390-joao-maria-jose-francisco-xavier-de-paula-luis-antonio-domingos-rafael-de-braganca-d-joao-vi
http://mapa.an.gov.br/index.php/dicionario-periodo-colonial/198-mesa-do-desembargo-do-paco
http://mapa.an.gov.br/index.php/publicacoes/70-assuntos/producao/publicacoes-2/biografias/394-antonio-de-arrabida-bispo-de-anemuria
http://mapa.an.gov.br/index.php/dicionario-periodo-colonial/204-impressao-regia
http://mapa.an.gov.br/index.php/publicacoes/70-assuntos/producao/publicacoes-2/biografias/435-jose-maria-da-silva-lisboa-visconde-de-cairu
http://mapa.an.gov.br/index.php/publicacoes/70-assuntos/producao/publicacoes-2/biografias/386-sebastiao-jose-de-carvalho-e-melo-marques-de-pombal
http://mapa.an.gov.br/index.php/dicionario-periodo-colonial/152-censores-regios
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e descontínua, estando liberados assuntos em que se tinha forte incidência na área da Teologia, 

Jurisprudência, Filosofia, Matemática, Medicina, História e Belas Letras72. 

Segundo VERRI73 o conhecimento do latim e  das regras gramaticais, permitia a entrada 

à Universidade de Coimbra e o aprofundamento da língua exigia leitura de autores e textos para 

formação de jovens: Rhetorica, Aristóteles (1674); Dionizio Halicarnas (Paris, 1547); 

Hermógenes (1614); Longino, Tratado do Sublime; Cicero (toda a obra, 1692) Quintiliano; 

Vosio, Rhetoricas; Granada, Rhetorica (1733); Demostenes; Tito Livio; Salustio; Cornelio 

Nepos; Tito Livio, Heinecio. Os títulos do Rolin: O methodo de estudar as belas Letras e 

Histórias Antiga e Romana; Orações Seletas, de Cícero. Dicionários de latim e de grego, bem 

como os textos de Lógica crítica, de Verney e de Genovesi; História da Igreja, Bíblias e 

sermões, incluindo os de Santo Agostinho e do Padre Vieira. 

Essas orientações para o ensino repercutiram entre os Congregados de São Filipe Neri, 

chamados por Congregação da Madre de Deus., fora o centro de maior atividade intelectual, 

contando com um acervo de aproximadamente cinco mil volumes no ano de 1826, dentre as 

quais grandes expoentes da ciência moderna como Newton, Wolf, Musschenbroek, traduzindo-

se em um dos focos de agitação de ideias mais ativos do País74.  

Os estudos contrários à escolástica trouxeram avanços para o ensino da Gramática, 

Filosofia, Ciências naturais, Matemática, Geometria, Física experimental, Química, Medicina. 

Dois foram os livros muito requisitados para estudo que fizeram parte das prateleiras dos 

estudiosos: A Instrução sobre a Lógica, ou Diálogo sobre a Filosofia Racional, do padre Manuel 

Álvares e a Recreação Filosófica, ou Dialogo sobre a Filosofia Natural, para instrução de 

pessoas curiosas que não frequentarão as aulas, escrita em 10 volumes, pelo Oratoriano Teodoro 

de Almeida75. 

                                                             
72 VERRI, Gilda Maria Whitaker. Em memória da informação em Pernambuco. XVI Encontro Nacional de 

Pesquisa em Ciência da Informação (XVI ENANCIB), GT 10 - Informação e Memória Comunicação oral, 2015, 

n.p. Disponível em <http://www.ufpb.br/evento/index.php/enancib2015/enancib2015/paper/view/3111/1238> 

Acesso em 20/03/2019. 
73 Idem.  
74 VEIGA, Gláucio. A Biblioteca dos Oratorianos. Revista do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico 

Pernambucano. Vol. L, pp. 51-66. Recife, 1978, p. 51-52. Disponível em 

<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/jn001455.pdf> Acesso em 20/03/2019.  
75 VERRI, op. cit. 

http://www.ufpb.br/evento/index.php/enancib2015/enancib2015/paper/view/3111/1238
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/jn001455.pdf
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Dito acervo não era dos mais acessíveis, como alude CABRAL76, a localidade não 

dispunha de bibliotecas com exceção dos conventos, onde os livros eram guardados a sete 

chaves em salas “aferrolhadas”, dificultando o acesso das pessoas à informação. De toda sorte, 

alguns letrados que tomaram parte nos embates políticos dos finais do século XVIII e princípios 

do século XIX, cuja formação intelectual fora em Pernambuco, provavelmente frequentaram 

essas bibliotecas. A erudição de Frei Caneca fora absorvida certamente na biblioteca do seu 

convento e, possivelmente, na dos oratorianos do Recife, povoada de obras dos cientistas 

modernos.  

CABRAL citando BERNARDES77, ainda explica acerca da probabilidade de que, 

em 1826, estas bibliotecas possuíssem obras proibidas, quiçá adquiridas após o “relaxamento” 

da censura ocorrida com a revolução constitucionalista de 1820, mormente, pelo fato de muitos 

homens envolvidos nas lutas de 1817 e 1824 terem formação matemática, o que traz indícios 

de terem se instruídos de tais conhecimentos nos livros dos oratorianos, porque a matemática 

“constituía importante componente do Iluminismo e, de alguma forma, ordenava, também, 

criticamente, a compreensão do mundo da política e das relações sociais”. 

Extinta a Congregação dos oratorianos em 1830 como demonstra78 VEIGA, no ano 

subsequente, em 25 de agosto de 1831, Tomaz Antonio Maciel Monteiro destinava à Faculdade 

de Direito o acerva intelectual dos manigrepos79.  

A biblioteca da Faculdade de Direito iniciou-se com quatro contribuições: a maior, o 

acervo de neris; a contribuição popular de 89 obras em 262 volumes e, finalmente, alguns livros 

do Convento da Penha e, em 1831, os livros remetidos da Corte e pertencentes à Biblioteca 

Nacional e Pública.  O primeiro catálogo de Umbelino Ferreira Catão, segundo o autor, 

compendiou pouco mais de 3.500 volumes em 183980.  

                                                             
76 CABRAL, CABRAL, Flávio José Gomes. Conversas Reservadas: “Vozes públicas”, conflitos políticos e 

rebeliões em Pernambuco no tempo da independência do Brasil. Tese de Doutoramento apresentada e aprovada 

no Programa da Pós-graduação de História da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Recife,2008, p. 50. 

Disponível em <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/7149> Acesso em 15/07/2017. 
77 BERNARDES, Denis Antônio de Mendonça. O patriotismo constitucional: Pernambuco, 1820-1822. Tese 

(Doutorado em História) – USP, São Paulo, 2001, p. 106, apud CABRAL, op. cit. p. 51. 
78 VEIGA, op.cit. 1978, p. 52. 
79 Sacerdotes, in <https://www.dicio.com.br/manigrepo/> Acesso 06/04/2019. 
80 VEIGA, idem. 

https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/7149
https://www.dicio.com.br/manigrepo/
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A partir do histórico do que significava a biblioteca da Congregação Neri cujo acervo 

seguiu para a Faculdade de Direito de Olinda, é possível fazer uma avaliação das ideias 

circulantes no Recife nos primeiros anos do século XIX. 

Feitas essas breves digressões acerca do que era o método educacional dos jovens de 

Olinda, passemos à formação e o desenvolvimento da acadêmica do autor pernambucano. 

2.2. FORMAÇÃO 

Paula Baptista estudou na Congregação Filipe Neri até seus 11 anos de idade, 

interrompendo seus estudos por ocasião do falecimento de seu pai. Apenas em 1825 conseguiu 

voltar a estudar no curso preparatório Lyceo de Recife, onde cursou por dois anos filosofia, em 

virtude da luta diária de sua mãe para a sua permanência nos estudos, como assim quisera seu 

finado pai. De fato, as condições financeiras já não eram as mesmas de outrora, que havia lhe 

permitido acesso a um dos mais importantes centros de ensino do país. 

Por ordem do Imperador D. Pedro Primeiro, em 1827, através da Lei de 11 de agosto do 

Império, criavam-se os primeiros cursos de Ciências Jurídicas e Sociais, sendo um em São 

Paulo, instalado em primeiro de março de 1828 no Convento de São Francisco e as matrículas 

iniciadas aos dias três81 e o outro na cidade de Olinda82, instalado 15 de maio do mesmo ano no 

Mosteiro de São Bento, entretanto os exames e os atos acadêmicos, só foram realizados em 

março de 182983. 

Findo o preparatório no ano de 1827, Paula Baptista realizou o exame público de 

filosofia e, apesar de ter sido aprovado, optou por repetir o mesmo preparatório no ano de 1828, 

                                                             
81 VAMPRÉ, Spencer. Memorias para a História da Academia de São Paulo. Vol. I. São Paulo: Saraiva & CIA, 

1924, p. 49-51.  
82 A escolha para instalação das primeiras faculdades de Direito no país fora objeto de acirrados debates em tempos 

pretéritos a 1827, notadamente porque a princípio se queria a criação de uma Universidade. Para aprofundamento 

do tema vide VAMPRÉ, op.cit. pp. 3-31; BEVILAQUA, Clovis. História da Faculdade de Direito do Recife. 2ª 

ed. Brasília: INL, Conselho Federal de Cultura, 1977, pp. 11-18; NEDER, Gizlene. Coimbra e os juristas 

brasileiros, in Revista Discursos Sediciosos: Crime, Direito e Sociedade. Rio de Janeiro: ano 3, nos. 5-6, 1998, 

pp. 195-214, disponível em < https://www.ebah.com.br/content/ABAAAA78QAL/coimbra-os-juristas-

brasileiros> Acesso em 23/11/2018; CHACON, Vamireh. As Primeiras Universidades Brasileiras. In Revista do 

Serviço Público. V. 109, n. 1, 274 págs. pp. 157-173. Olinda e São Paulo foram as cidades escolhidas para o 

funcionamento dos cursos, mormente por duas razões: a) cobrir o norte e o sul do país; b) manter uma distância 

razoável da Corte, permitindo uma maior segurança contra indesejáveis movimentos oposicionistas de impetuosos 

estudantes (MIRANDA NETTO, NEVES, 2011, p. 934). 
83 BEVILAQUA, op.cit. p. 23-25. 

https://www.ebah.com.br/content/ABAAAA78QAL/coimbra-os-juristas-brasileiros
https://www.ebah.com.br/content/ABAAAA78QAL/coimbra-os-juristas-brasileiros
https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/article/view/2369
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acreditando que seria a filosofia a chave de todas as ciências, e que, quanto mais se estuda, tanto 

mais se conhece do quanto se ignora84.   

Assim, no ano de 1829, submeteu-se ao exame para acesso ao curso jurídico na 

faculdade de Olinda, tendo sido não apenas aprovado, mas com demonstração pública de seu 

aproveitamento nos estudos, conforme registrou LEITE85, um de seus discentes: 

“A intelligencia tem seus orgulhos e orgulhos nobres; sempre que se pode elevar, não 

se curva á indiferença da mediocridade. O jovem talentoso, e que tinha conhecimento 

do poder de seu merecimento, recusou formalmente o tempo, que tinha por lei para 

estudar no exame de latim ponto, que lhe tocasse por sorte, e com esta renuncia pedio 

a seus examinadores que o arguissem de momento, e isso lhe fora concedido com 

aplausos de todos; assim como o analysou, á contento dos examinadores de rethorica, 

as orações de Cícero-pro Catilina86, que de prompto lhe eram apresentadas. Firmou-

se, portanto, o credito de F. de Paula Baptista como estudante, que brilhantemente 

estava recomendado para continuar a colher louros nos estudos superiores”. 

Ingressando no curso das ciências jurídicas e sociais com honra, destacou-se pela 

oratória e pela lógica de seu discurso, possível influência advinda dos anos na Congregação 

Neri, demonstrando durante os anos que se seguiram ser exímio estudante, destacando-se dos 

demais e conquistando aprovação plena e merecidos prêmios87, recebendo o grau de bacharel 

em ciências sociais e jurídicas no ano de 1833.  

Dando continuidade aos caminhos incentivados por seu pai e honrando sua memória e 

os esforços de sua mãe, Paula Baptista vai além, e obtém o grau de Doutor88 no ano de 1834 

                                                             
84 LEITE, op.cit. p. 58. 
85 Ibidem. 
86 Cícero foi uma peça chave contra Catilina, o Senador populista, com vocação de ditador, ansioso por acumular 

todo o poder se valendo dos plebeus a quem tentava perdoar todas as dívidas. Desmascarou-o com a força das suas 

famosas Catilinárias, cujo eco permanece vivo na História de hoje. Vide FORTES, Fábio da Silva. As Catilinárias 

de Cícero: Uma Análise Discursiva. Alétheia: Revista De Estudos Sobre Antiguidade E Medievo, Volume 1, 

Jan/Jul. de 2010. 181 págs. pp. 67-70. Disponível em 

<http://seer.unipampa.edu.br/index.php/Aletheia/issue/view/117> Acesso em 02/08/2017. 
87 COSTA, op. cit. p. 359. 
88 Diferentemente do processo seletivo que existe hodiernamente, à época, por força do que dispunha a Lei de 11 

de Agosto de 1827, o grau de doutor era obtido por qualquer bacharel desde que defendesse teses de todas as 

matérias estudadas durante o curso de ciências jurídicas e sociais, como se extrai do capítulo XIII do Projeto de 

regulamento ou estatuto para o Curso Juridico pelo Decreto de 9 de Janeiro de 1825,organizado pelo Conselheiro 

de Estado Visconde da cachoeira, e mandado observar provisoriamente nos Cursos Juridicos de S. Paulo e Olinda 

pelo art. 10º da lei em comento assim definido: “CAPITULO XIII - DO GRÁO DE DOUTOR. 1º Se algum 

estudante jurista quizer tomar o gráo de Doutor, depois de feita a competente formatura, e tendo merecido a 

approvação nemine discrepante (Sem a discrepância de ninguém. Por unanimidade. Dicionário online de Latim. 

Disponível em <https://www.dicionariodelatim.com.br/nemine-discrepante/> Acesso em 04/12/208), 

circumstancia esta essencial, defenderá publicamente varias theses escolhidas entre as materias, que aprendeu no 

Curso Juridico, as quaes serão primeiro apresentadas em Congregação; e deverão ser approvadas por todos os 

Professores. O Director e os Lentes em geral assistirão a este acto, e argumentarão em qualquer das theses que 

escolherem. Depois disto assentando a Faculdade, pelo juizo que fizer do acto, que o estudante merece a graduação 

https://brasil.elpais.com/brasil/2014/11/06/cultura/1415264706_716396.html
http://seer.unipampa.edu.br/index.php/Aletheia/issue/view/117
https://www.dicionariodelatim.com.br/nemine-discrepante/
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após defender suas teses89. Assim, recompensado pelo primeiro estabelecimento científico da 

província, conforme descrito por LEITE90, rico de talento e de ciência, mas pobre de bens da 

fortuna e proteção, alcança o grau acadêmico mais alto da época e que lhe permitirá concorrer 

e ingressar como lente da Faculdade de Direito de Olinda, lá permanecendo por quarenta e seis 

anos, assunto que será tratado em capítulo próprio. 

Segundo relata COSTA91, exerceu interinamente o cargo de juiz municipal de Recife e 

ainda de chefe de polícia92, e em 1843 iniciou seus escritos como redator do Jornal Estrella, 

tendo por missão demonstrar os males das lutas pessoais dos partidos políticos, criticando 

fortemente os liberais, enfatizando a necessidade de se dar desenvolvimento as indústrias para 

o crescimento do país.  Além do Estrella participou ainda da redação de outros jornais, como A 

                                                             
de Doutor, lhe será conferida sem mais outro exame, pelo Lente que se reputar o primeiro, lavrando-se disto o 

competente termo em livro separado, e se passará a respectiva carta. 2º As cartas, tanto dos Doutores como dos 

Bachareis formados, serão passadas em nome do Director, e pro elle assignadas, e levarão um sello proprio, que 

lhe será posto por ordem do Professor, que houver dado o gráo”.  
89 Em visita à Faculdade de Direito do Recife no mês de março de 2017, em consulta à biblioteca de obras raras, 

orientada pela bibliotecária Sra. Marinês Vidal não foi localizada a obra constante das teses defendidas por 

Francisco de Paula Baptista. De acordo com a bibliotecária, apesar da recuperação de algumas obras a partir do 

projeto Memória Acadêmica da faculdade de Direito do Recife - XIX coordenado pelo Professor Humberto 

Carneiro, outras obras lamentavelmente não foram passíveis de serem recuperadas pela ação do tempo. De toda 

sorte foi possível encontrar o registro das teses de doutoramento defendidas pelo primogênito Graciliano de Paula 

Baptista que mais tarde viria ser professor na mesma instituição juntamente com seu pai.  
90 Op. cit. p. 59. 
91 Op. cit. p. 360. 
92 Não foi possível localizar em nenhum documento pesquisado, no período de 1811 a 1881, ato que demonstrasse 

o exercício da função de juiz Municipal nem como chefe de polícia por Francisco de Paula Baptista. Ao que parece, 

Paula Baptista jamais exerceu tais cargos, tendo ocorrido confusão na leitura e disseminação da informação. No 

ano de 1861, o próprio Paula Baptista, valendo-se do periódico “O Constitucional” [ed. 125], discorre acerca do 

exercício de juiz de direito e a nomeação em chefe de polícia interno de seu irmão Manoel dos Passos Baptista, e 

não seu. O discurso feito por Paula Baptista em questão, denota indícios de ter sido fonte da pesquisa de seu aluno 

à época, José Fiel Leite, que ao homenagear seu mestre, no ano de 1863 trouxe, na revista da Faculdade de Direito 

do Recife uma breve biografia sobre o mesmo, então afirmando ter sido este juiz municipal e chefe de polícia 

interino. O que é possível afirmar foi sua atuação inúmeras vezes como juiz de fato (composição do júri). Vide 

DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 1847, ed. 285, p.2 e ed. 291, p. 5; 1849, ed. 216, p. 1; disponível 

<http://memoria.bn.br/DocReader/029033_02/9882>; <http://memoria.bn.br/DocReader/029033_02/9916>; 

<http://memoria.bn.br/DocReader/029033_02/12081>.   Acesso em 14/04/2018. O cargo de Juiz Municipal foi 

criado pelo próprio Código no ano de 1832 do mesmo ano, portanto, no início da Regência. A Câmara Municipal 

apresentava uma lista tríplice, cabendo a escolha daquele que seria juiz ao Presidente da Província para um 

mandato de três anos, permitido à recondução. O candidato deveria ser bacharel em Direito, mas admitia-se que 

fosse pessoa bem conceituada e instruída. A lei n. 261, de 3 de dezembro de 1841, que alterou o Código de Processo 

Criminal, tornou obrigatória a formação acadêmica em ciência jurídica para o cargo de juiz municipal 

(NASCIMENTO, Alexsandro Ribeiro do. A Justiça quase Perfeita: Discussões sobre os juízes municipais na 

Comarca do Recife. XXVII Simpósio Nacional de História. Conhecimento Histórico e Diálogo Social. ANPUH, 

Natal/RN, 22 a 26/Jul, 2013, n.p. Disponível em <https://goo.gl/8mhsBY> Acesso em 03/08/2017). Para 

aprofundamento sobre a organização judiciária da época consulte:  NEVES, Edson Alvisi. O Tribunal do 

Comércio: Magistrados e Negociantes na Corte do Império do Brasil. Rio de Janeiro: Jurídica do Rio de Janeiro, 

FAPERJ, 2008. 

http://memoria.bn.br/DocReader/029033_02/9882
http://memoria.bn.br/DocReader/029033_02/9916
http://memoria.bn.br/DocReader/029033_02/12081
https://goo.gl/8mhsBY
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União, de Pernambuco, entre 1848 a 1855, e O Constitucional Pernambucano entre 1863 a 

186593. 

Fora ainda Paula Baptista, um dos seus primeiros representantes na legislatura de 1835 

a 1836, eleito ainda por mais oito vezes até a última legislatura que perdurou de 1864 a 1865 

quando passou a dedicar-se apenas ao magistério e a advocacia, salientando que na inauguração 

da instalação da primeira Assembleia Legislativa provincial, consta sua assinatura da ata como 

segundo secretário94, entretanto, sua vida pública será tratada detalhadamente no capítulo 

terceiro deste estudo.  

De toda sorte, muito provavelmente tenha sido a sala de aula sua grande fonte de 

energia, como salientou BEVILAQUA95, embora, após a emissão da ordem no Decreto 2964 

de 1880 autorizando sua jubilação96 pelos 45 anos de préstimos como lente, o mesmo se afasta 

da Faculdade de Recife em Janeiro de 1881, e com isso, sucumbe à enfermidade e falece aos 

dias 25 de maio do mesmo ano. 

2.3. O PROFESSOR  

No ano de 1834, ano em que obteve o grau de doutor, Paula Baptista participou do 

primeiro concurso para lente substituto, juntamente com João Capristano Bandeira de Melo, 

Francisco Joaquim das Chagas, José Bento da Cunha Figueiredo e Lourenço Trigo de Loureiro, 

onde conquistou a segunda colocação na ordem de classificação97.   

No ano de 183598, com apenas 24 anos de idade, aos dias 05 de maio, Francisco de Paula 

Baptista toma posse da segunda cadeira do quinto ano como lente99 catedrático na Faculdade 

                                                             
93 BLAKE, Augusto Victorino Alves Sacramento. Diccionario Bibliographico Brazileiro. 3º Volume. Rio de 

Janeiro: Imprensa Nacional, 1883, p. 67.  
94 O documento original pode ser analisado no anexo A3. 
95 Op. cit. p. 97 e 311. 
96 Equivalente a aposentadoria. 
97 BEVILAQUA, op. cit. p. 35-36. 
98 Neste ano Paula Baptista exercia a advocacia na rua da Laranjeira, casa n.157. (DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 

Edição 122, p.3 de 11/07/1835. Disponível em <http://memoria.bn.br/docreader/029033_01/8235>) fixando o 

escritório já no ano de 1860 nas Ruas das Trincheiras, sobrado, nº 19, 1º andar. (Diário de Pernambuco, Edição 

56, p. 5 de 08/03/1860. Disponível em <http://memoria.bn.br/docreader/029033_04/445>). Acesso em 

09/06/2017. 
99 Denominação utilizada à época para referir-se a professor que poderia ser catedrático quando titular e substituto. 

http://memoria.bn.br/docreader/029033_01/8235
http://memoria.bn.br/docreader/029033_04/445
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de Olinda100, época em que o Dr. Pedro de Araujo Lima (Marquez de Olinda) exercia o cargo 

de Diretor efetivo e o Conego Miguel do Sacramento Lopes Gama o cargo de Diretor Interino 

substituindo Manuel Inácio de Carvalho cujo cargo exerceu desde 09 de junho de 1832101. 

Formavam o corpo docente naquela época como lentes catedráticos o Dr. Lourenço José 

Ribeiro, desde  28 de Abril de 1828; Dr. Manoel José da Silva Porto, desde 06 de Novembro 

de 1828; Dr. João José de Moura Magalhães, desde 06 de Dezembro de 1828; Dr. Antonio José 

Coelho desde 01 de Dezembro de 1832; Dr. Pedro Autran da Matta e Albuquerque, desde 06 

de Maio de 1830; Dr. Marcos Antonio de Araujo Abreu, (Visconde de Itajubá), desde 06 de 

Janeiro de 1831; Dr. Felíppe Jansen de Castro e Albuquerque, desde 09 de Junho de 1832; Dr. 

Pedro Francisco de Paula Cavalcanti de Albuquerque, (Visconde de Camaragybe ), desde 18 

de Fevereiro de 1831; Dr. Manoel Maria do Amaral, desde 21 de Fevereiro de 1832102. 

Como lentes substitutos encontrávamos o Dr. Padre José Antonio Pereira Ibiapina, 

substituto interino desde 27 de março de 1833, Dr. Francisco Joaquím das Chagas, substituto 

efetivo desde 16 de Junho de 1835 e o Dr. Lourenço Trigo de Loureiro103, que apesar de 

participar do concurso conjuntamente com Paula Baptista, já era além de lente do Colégio das 

Artes, professor substituto interino desde 27 de março de 1833104. 

Inicialmente, em virtude de também haver iniciado na vida pública, uma vez que fora 

um dos primeiros deputados eleitos da província de Pernambuco em 1835, como se verá no 

capítulo terceiro, pouco comparecia nas aulas, o que lhe rendera severas críticas por parte do 

diretor no ano de 1836105:  

Acha o diretor que alguns lentes concorrem para o estado de relaxação, em que se 

acha o estabelecimento de ensino superior de Olinda, e di-lo, com franqueza e 

sobranceria106. Uns, alega, moram no Recife, onde advogam, e por isso, 

frequentemente, ali se deixam ficar, esquecidos dos seus deveres professorais. “Mas 

nenhum tão escandalosamente, como o Dr. Francisco de Paula Baptista, o qual, este 

                                                             
100 MARTINS, Bacharel Henrique. Lista Geral dos Bachareis e Doutores que têm obtido o respectiyo gráo na 

Faculdade de Direito do Recife desde sua fundação em Olinda no anno de 1828, até o anno de 1931. 2ª ed. Recife: 

Typ. Diário da Manhã, 1931, p. 208. 
101 Idem, p. 205-206. 
102 Idem, p. 207. 
103 Ibidem. 
104 BEVILAQUA, op. cit. p. 36. 
105 Idem, p. 42. 
106 Qualidade de quem está num patamar superior ou de quem se acha superior, agindo com superioridade. Modo 

de se portar de quem se julga superior; orgulho, altivez. Dicionário online de Português. Disponível em 

https://www.dicio.com.br/sobranceria/ Acesso em 15/10/2018. 

https://www.dicio.com.br/sobranceria/
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ano todo, não chegou a dar mais de 12 a 14 lições.” [...] Como Paula Baptista é ainda 

moço, acha o diretor que para a escolha dos lentes não basta a capacidade intelectual, 

e pergunta: “que respeito pode granjear de rapazes um lente também rapaz, que acaba 

de sair da classe e roda de seus colegas?” 

Tal desídia não ficou restrita a sofrer crítica por parte apenas do diretor, de forma mais 

rude, publicou nota em jornal, um determinado aluno assinando com o pseudônimo de 

“acadêmico zangado” na qual define como escandalosa a atitude do lente: 

“Não ha cousa mais escandaloza, do que o que está praticando a respeito do Curso 

Juridico o Doutor Francisco de Paula Baptista. He hum dos Lentes d’aquelle Curso; 

mas que nunca lá vai, se não per accidens, dando parte de doente ao mesmo tempo 

que advoga constantemente, a passea todos os dias por este Recife: o está percebendo 

hum Empregado d’estes hum conto, e duzentos mil rs. de ordenado sem ir quase nunca 

a sua aula, que he suprida por outro; porque o Sr. Baptistinha assentou de mangar no 

mundo, e ir chupando o bello ordenado sem trabalhar. Onde se vi u isto? Que faz o 

Director, que não o suspende? Se o ordenado he pouco, para que procurou esse 

emprego? E se mais conta lhe for advogar no Recife, largue a Cadeira, e não esteja 

caçoando com a sua obrigação. Publiquem Srs. Redatores este desabafo do 

Academico Zangado”107. 

Se o início foi tortuoso a Paula Baptista, quer fosse por conta da idade, quer fosse  por 

outros ofícios,  que não se traduziam em situação específica dele, pois a outros lentes também 

Lopes Gama se dirigiu, os anos vindouros lhe proporcionaria novos horizontes que o elevariam 

a ícone daquela Faculdade de ensino superior. 

Na verdade, a postura assumida pelo lente, alvo de críticas, traduzia-se numa cultura 

diante do cenário existente na Academia Olindense. Nos primeiros anos da faculdade, haviam 

problemas tanto em relação ao corpo discente quanto ao corpo docente, num misto de 

desrespeito e descompromisso notoriamente demonstrados e oficiado tanto por Lopes Gama 

quanto por seu sucessor Bispo D. Thomaz de Noronha. 

Em seu relatório, asseverou que era princípio incontroverso de que o quinto ano não 

passava de mera formalidade e que o fato de cursá-lo já tinha por certo a carta de bacharel, o 

que fazia com que os alunos se formassem totalmente despreparados, sendo, pois o que era 

rechaçado pelo então diretor Lopes Gama e que naquele ano de 1836 passariam os lentes a 

exigir de tais alunos o cumprimento de suas obrigações, o que acabou ocasionando por parte 

                                                             
107 DIÁRIO DE PERNAMBUCO, Edição 170, ano 1836, p. 3. Disponível em 

<http://memoria.bn.br/DocReader/029033_01/9517> Acesso 14/03/2018. 

http://memoria.bn.br/DocReader/029033_01/9517
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destes alunos insultos e desaforos em relação aos lentes que lhe impunham novas posturas, 

como ocorrera com o Dr. Pedro Autran108.  

De toda sorte, ponderava ainda o mal pagamento e a ausência de garantias aos lentes, 

traduzia-se em desempenho insatisfatório e, uma vez que “estudantes vadios e mal-educados 

vendo que os seus lentes, além de pobres, não podiam chamar aos seus deveres, pouco ou nada 

os respeitam”109. 

Em 1837 diante do que se chamou crise dos lentes, Antônio José  Coelho, então na 

diretoria, oficiou o governo no intuito de buscar uma solução, uma vez que o número de lentes 

efetivos não condizia com a necessidade da Academia, sendo declarado que apenas quatro 

lentes, além dele, se achavam em exercício, embora alguns lentes encontravam-se afastados por 

licenças, outros pelo exercício da vida política, como era o caso de Paula Baptista que 

encontrava-se na Assembleia Provincial de Pernambuco110.  

Em 1838, por ocasião dos exames do quinto ano, ocorreu verdadeiro motim no prédio 

do curso jurídico, por entenderem alguns alunos que, o fato de haver alguns soldados da polícia 

na portaria da Academia, estariam eles sendo coagidos, espalhando o boato de que a academia 

estaria cercada por tropas. Tal comportamento acabou sendo levado às autoridades, fato que 

fora testemunhado pelos Doutores Francisco de Paula Baptista, Francisco Joaquim das Chagas 

e Antonio José Coelho111. 

Diante de todo esse cenário, no ano de 1841, Maciel Monteiro, diretor efetivo da 

faculdade encaminha relatório ao ministro do Império asseverando “que os proveitos obtidos 

naquela academia não faziam jus aos sacrifícios feitos pela Nação, em benefício de sua 

mantença”112. 

No ano de 1843, o edifício do Mosteiro de São Bento, onde fora instalada a Faculdade 

de Olinda, começa a ruir, e, somado ao cenário de violência que se desenvolveu nos anos 

pretéritos, inicia uma série de pressões tanto por parte da diretoria, como dos lentes, como ainda 

                                                             
108 BEVILAQUA, op.cit. p.41. 
109 Ibidem. 
110 Idem, p. 44. 
111 DIÁRIO DE PERNAMBUCO, Edição 238, ano 1838, p. 1-2. Disponível em 

<http://memoria.bn.br/DocReader/029033_01/12218> Acesso 14/03/2018. 
112 BEVILAQUA, op. cit. p. 54. 

http://memoria.bn.br/DocReader/029033_01/12218
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dos beneditinos e do abade de São Bento no sentido de transferir o curso jurídico, notadamente 

em 1844 quando o abade insiste pela desocupação para a fundação de um colégio para instrução 

dos religiosos113. 

Se Paula Baptista sofreu críticas por parte de Lopes Gama, no ano de 1844, em ofício 

de 28 de março, antes de sua substituição pelo Bispo D. Tomás de Noronha, o Dr. Antonio 

Peregrino Maciel Monteiro (Barão de Itamaracá), conferiu-lhe o título de mais talentoso, tal 

qual a Zacarias, entre os que abrilhantavam o instituto jurídico criado em Olinda114.  

Em 1848 rompe a revolta praieira115 onde Olinda fora um dos centros de formação, o 

que fomentou ainda mais a violência tão comum naquela localidade. Em 1852 o curso jurídico 

é transferido para o palácio dos antigos governadores, iniciando as aulas do quinto ano 

inicialmente na nova instalação, e uma nova era começava. 

Apesar de o pensamento da Faculdade de Olinda vir se desdobrando com o tempo, o 

ano de 1855, traduz-se em um outro período, uma vez que além da faculdade se firmar como 

centro de produção intelectual, será ainda o ano de lançamento do compendio de Theoria e 

Prática de Processo Civil escrita por Francisco de Paula Baptista, para uso das faculdades do 

Império (obra que será detalhadamente analisada no capítulo quatro) substituindo a obra 

intitulada Elementos de Teoria e Prática do Processo, publicada em 1850 por Loureiro116. 

                                                             
113 BEVILAQUA, op. cit. p. 57. 
114 Idem, p. 309. 
115 A Revolução Praieira foi uma revolta de caráter liberal e federalista ocorrida na província de Pernambuco entre 

os anos de 1848 e 1850. Dentre as várias revoltas ocorridas durante o Brasil Império, esta foi a última. Ganhou o 

nome de praieira, pois a sede do jornal comandado pelos liberais revoltosos (chamados de praieiros) localizava-se 

na rua da Praia. Em 1848 o Senado brasileiro era dominado por Senadores do Partido Conservador. Os Senadores 

conservadores vetaram a indicação, para uma cadeira do Senado, do liberal pernambucano Antônio Chinchorro da 

Gama. Este veto provocou uma revolta em determinado grupo de políticos liberais de Pernambuco. Os 

pernambucanos também estavam insatisfeitos com a falta de autonomia política das províncias e concentração de 

poder nas mãos da monarquia. Os políticos liberais revoltosos ganharam o apoio de várias camadas da população, 

principalmente dos mais pobres, que viviam oprimidos e sofriam com as péssimas condições sociais. Os praieiros 

chegaram a tomar a cidade de Olinda. Olhando para a história social do Recife na primeira metade do século XIX, 

três aspectos chamam a atenção. O primeiro é o ciclo das insurreições liberais, que se inicia com a Insurreição de 

1817, passa pela Confederação do Equador em 1824 e termina com a Praieira, em 1848.2. Para aprofundamento 

no tema veja: MELLO, Urbano Sabino Pessoa de. “Apreciação da Revolta Praieira em Pernambuco”. Rio de 

Janeiro: Typ. Correio Mercantil, 1849; KOSHIBA, Luiz; PEREIRA, Denise Manzi Frayse. “História do Brasil”. 

(cap.17) 7ª ed. São Paulo: Atual, 1996; CARVALHO, Marcus. Tempo, Vol. 3 - n° 6, dezembro de 1998. Disponível 

em <http://www.historia.uff.br/tempo/artigos_dossie/artg6-5.pdf> acesso 11/07/2017. 
116 BEVILAQUA, op. cit. p. 307. 

http://www.historia.uff.br/tempo/artigos_dossie/artg6-5.pdf
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Durante os anos de 1835 a 1881117, quando de sua jubilação, dentre os alunos que 

passaram por Paula Baptista, podemos citar nomes como Vicente Alves de Paula Pessoa 

118Augusto Teixeira de Freitas119, José Tomás Nabuco de Araújo, por quem nutria grande 

admiração e amizade fora da academia120, Zacarias de Góis Vasconcelos121, e Tobias Barreto 

                                                             
117 Durante esse período, Paula Baptista fixou residência no ano de 1850, na Rua da Aurora, 1º andar, 3ª casa. 

(Diário de Pernambuco, Edição 271, p. 3, de 29/11/1850. Disponível em 

<http://memoria.bn.br/docreader/029033_03/1095>), mudando-se para a Rua Direita nº 32, 1º andar, no ano de 

1851 (Diário de Pernambuco, Edição 93, p.3, de  24/04/1851. Disponível em 

<http://memoria.bn.br/DocReader/029033_03/1563>). Dez anos depois mudou-se para a Rua do Destino n. 6 e 8, 

(Diário de Pernambuco, Edição 197, p. 6, de 28/08/1861. Disponível em 

<http://memoria.bn.br/DocReader/029033_04/4593>, onde residiu por quatro anos, quando mudou-se para a Rua 

do Hospício, nº 31 (Diário de Pernambuco, Edição 57, p. 4, de 10/03/ de 1865. Disponível em 

<http://memoria.bn.br/docreader/029033_04/13199> Acesso em 09/06/2017. 
118 Filho do Senador Francisco de Paula Pessoa. Magistrado, aposentou-se com as honras de ministro do 

Supremo Tribunal de Justiça. Publicou obras como: Anotações à lei e regulamento sobre o elemento servil 

(1875); Código criminal do Império do Brasil (1877) 2ª ed. (1885); Código do processo criminal de primeira 

instância (1880), dentre outro. BEVILAQUA, op. cit. p. 65-66, nota 125c. 
119 Contrariando a máxima da época, dos pais mandarem os filhos para estudar na Europa, principalmente para a 

Universidade de Coimbra, Teixeira de Freitas matricula-se na Academia das Ciências Sociais e Jurídicas de Olinda, 

Estado de Pernambuco, formando-se bacharel em Direito em 1837, após passar uma temporada na faculdade do 

Largo de São Francisco em São Paulo. Natural da Bahia, retornou à sua província natal e em 20 de janeiro de 1838, 

poucos meses depois de sua colação de grau, foi provido no lugar de Juiz de Direito da Capital, por decreto de um 

dos chefes da Sabinada. Na realidade, se este cargo por um lado foi-lhe de total desastre, por ter-lhe ocasionado a 

demissão e um processo crime, do qual foi absolvido, em 25 de janeiro de 1839, através de decisão do júri, por 

outro lado proporcionou-lhe a mudança para a Corte, onde teve tamanha projeção que foi um dos fundadores do 

Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), em 07 de agosto de 1843, vindo a se tornar o seu presidente em 1857. 

(CAVALHEIRO, 2003, p. 66). Considerado o maior de nossos civilistas, de uma autoridade era sem-par tanto no 

direito privado quanto no processual, mas, se na elaboração das leis era vigoroso e lúcido, na exposição e na 

discussão, por vezes se ressentia de certa obscuridade (BEVILAQUA, 1977, p. 46, nota de rodapé).  
120 Estadista durante a Monarquia, exerceu diversas funções públicas, entre as quais a de ministro da justiça (1853-

1857, 1858, 1859 e 1865-1866) e a de Conselheiro de Estado (1866). Como conta Joaquim Nabuco, filho do 

Conselheiro de Estado, “Nabuco, desde joven, fôra Conselheiro de Estado de facto, porque era seu parecer que as 

administrações sucessiva, de todos os matizes politico, pediam em materias das que costumavam ser levadas ao 

Conselho de Estado; desde o ministerio de Eusebio de Queirós, elle redigia regulamentos, como o das correcções 

dos juízes de direito (decreto de 2 de Outubro de 1851), que eram publicados sem uma alteração; fôra a elle que 

incumbira o n’esse genero, a organização de uma serie das nossas principaes leis, ou com outros, - como com 

Carvalho Moreira (Barão de Penedo), que antes de entrar para a diplomacia prestava a mesma ordem de serviços 

ao governo (1), e os demais membros da Commissão, nos Regulamentos do Codigo Commercial, de que grandes 

partes são exclusivamente suas: « o Nabuco salvou o Codigo Commercial», costumava dizer Paula Baptista (2), - 

assignalando-se sempre, nas commissões de que fazia parte, a sua contribuição pessoal, ou sem auxiliar, como nos 

Regulamentos Hypothecarios. Consultavam-no a cada duvida séria, muito antes que elle fosse Conselheiro de 

Estado, os ministros de todos os partidos : Eusebio de Queirós, Paraná, Rio-Branco, Caxias, Olinda, Abrantes, 

Taques, Sá e Albuquerque, Ferraz, Souza Ramos, Zacharias, Furtado, sem que falte talvez um nome á lista dos 

que submetteram ao seu exame graves questões de alcance politico, lista de que faz parte o proprio Imperador. Em 

nota diz lembrar de ter ouvido do dr. Teixeira de Sá, do Recife: Nabuco era grande admirador da facilidade, brilho 

e originalidade do talento de Paula Baptista, de quem costumava referir muitas anedotas e episódios parlamentares. 

Paula Baptista, por seu lado, conservou até o fim, verdadeira fascinação por Nabuco” (NABUCO, 1899, p. 466). 
121 Começou sua carreira política no Partido Conservador, na década de 1840. Depois de ocupar vários cargos e 

de uma participação em ministério, ele começou a mudar de posição, passando progressivamente para o lado 

liberal. Em meio a esta passagem, em 1860 escreveu Da natureza e limites do poder Moderador, obra que se tornou 

a peça central de todo debate político do período. No livro, Zacarias defendia a ideia de que o poder pessoal do 

monarca, todo ele concentrado no exercício do poder Moderador, deveria ser limitado. Esta foi a primeira tentativa 

explícita de se reformar as instituições básicas da monarquia durante o Segundo Reinado- proposta duramente 

atacada num momento em que d. Pedro II estava no auge de seu poder. Formou-se na acadêmica no Curso Jurídico 

de Olinda graduando-se em 1837. Aos 25 anos, doutorou-se em direito pela mesma academia. Foi professor de 

1855 a 1856. Não permaneceu muito tempo na carreira acadêmica (BEVILAQUA, 1977, p. 314-316). Para 

http://memoria.bn.br/docreader/029033_03/1095
http://memoria.bn.br/DocReader/029033_03/1563
http://memoria.bn.br/DocReader/029033_04/4593
http://memoria.bn.br/docreader/029033_04/13199
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de Meneses que anos mais tarde abrilhantaria a academia com um grande movimento 

intelectual122. 

Exerceu interinamente no ano de 1878 o cargo de Diretor substituindo o Dr. João 

Alfredo que por motivos de saúde ausentara-se indo tratar-se na Europa123. 

Em torno de Paula Baptista contam-se algumas lendas, dentre as quais, relembra 

PHAELANTE124:  

“por ocasião  de sustentar o Sr. José Liberato Barroso as suas theses para obter o gráo 

de Doutor, levara todos os lentes á parede na ponta de seu florete embebido em 

profundo saber jurídico e dominadora logica.  

Conhecido o fracasso, dizem os creadores das lendas, quando a argumentação ia em 

meio, correu-se a chamar o velho Paula Baptista que andava fóra do redil, na faina de 

advogado. 

O provecto125 praxista chega ás pressas, envolve-se nas suas insignias doutoraes, com 

o garbo de Cícero envergando a toga patrícia no Senado Romano ao ter de fulminar 

os conspiradores, assenta-se na primeira cadeira vaga e, assestando as baterias sobre 

o indomável contendor, reduz os grossos canhões dos seus argumentos a pó, cinza e 

nada”. 

No ano de 1880, com a saúde já abalada, Paula Baptista solicitou sua jubilação, aprovada 

pelo parlamento aos dias 11 de agosto do corrente e concedida através do decreto 2964 de 25 

de agosto de 1880, com todos os seus vencimentos, em virtude dos 45 anos de serviços 

prestados, afastando-se da academia em janeiro do ano de 1881. 

2.4. IMPACTOS DA PRODUÇÃO ACADÊMICA: TÍTULOS E HOMENAGENS  

Apesar de seu início conturbado e com críticas acerca de sua desídia, registrado por 

Lopes Gama como visto alhures, Paula Baptista permaneceu como lente por quarenta e seis 

                                                             
aprofundamento vide OLIVEIRA, Cecilia Helena de Salles.(org.) Zacarias de Gois e Vasconcelos. Coleção 

Formadores do Brasil. São Paulo: Editora 34, 2002.  
122 BEVILAQUA, op. cit. 40,46, 48, 127. “Orador, polemista, jurista, professor, musicista, filósofo, literário, 

jornalista e poliglota. Sobre esta última característica, conhecia do francês, inglês, russo, grego, latim, italiano e, 

sobretudo, alemão. Na época de estudante, o Curso Jurídico do Recife era cenário de grande movimentação 

intelectual, sobretudo através de revistas e jornais acadêmicos, produzidos e divulgados pelos próprios alunos. 

Tobias marca uma nova fase para a Escola de Recife, sendo seu maior divulgador Sílvio Romero” (Idem, pp. 348-

380). 
123 Idem, p. 153. 
124 PHAELANTE apud FERREIRA, Julio Pires. Almanach de Pernambuco: com a Biographia do Conselheiro 

Pala Baptista. 1912. Recife: Imprensa Industrial, 1911, Ano14, p. 24-25. Disponível em 

<http://memoria.bn.br/DocReader/228443/5412> Acesso em 06/11/2018.  
125 Que revela progresso; adiantado. Que é experiente em determinado assunto ou área de conhecimento; experto. 

Dicionário Online Michaelis. Disponível em <https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-

brasileiro/provecto/>  Acesso em 15/01/2019. 

https://www.travessa.com.br/Cecilia_Helena_de_Salles_Oliveira/autor/2b130b29-1e17-4e08-94ad-8cbf4d5257a4
https://www.travessa.com.br/Cecilia_Helena_de_Salles_Oliveira/autor/2b130b29-1e17-4e08-94ad-8cbf4d5257a4
http://memoria.bn.br/DocReader/228443/5412
https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/provecto/
https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/provecto/
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anos naquela faculdade de Direito, sendo rememorado por vários de seus alunos dentre os quais 

Clovis Bevilaqua, Adolpho Cirne e Teixeira de Freitas. 

No ano de 1860, o Ministério do Império o declarou oficial da ordem rosa126” 

condecorando-o com a medalha da ordem rosa127 criada pelo Decreto de 17 de Outubro de 1829, 

título conferido a militares e civis, nacionais e estrangeiros, que se distinguissem por sua 

fidelidade à pessoa do imperador e por serviços prestados ao Estado128. 

Fora agraciado ainda por mais duas vezes, em 1874 com a comenda da ordem de Nosso 

Senhor Jesus Cristo129 noticiada pelo periódico “A Província”130 e com outra mercês honorífica 

sem especificação no ano de 1875 consoante chamada realizada pelo periódico Diário de 

Pernambuco131, todavia, não há registro de que esta última tenha sido resgatada, como era 

determinado à época que se solicitasse o título num prazo de seis meses e arcasse com o 

respectivo valor junto ao governo Imperial132, não tendo como se afirmar o recebimento efetivo 

de uma nova ordem honorífica. 

                                                             
126 . D. João Príncipe Regente, ao chegar no Rio de Janeiro, instituiu, em 13 de maio de 1808, a primeira Ordem 

no Brasil e, ainda, na América do Sul. Posteriormente, foi regulamentada, em 29 de novembro do mesmo 

ano. Criada para comemorar seu desembarque em nossa terra e a salvação da monarquia portuguesa, serviu 

também para "premiar os distintos serviços de alguns ilustres estrangeiros, vassalos de meu antigo e fiel aliado El 

Rei da Grã-Bretanha, que me acompanharam com muito zelo nesta viagem". Apesar de ter sido a primeira Ordem 

criada no Brasil, a Ordem da Torre e Espada foi instituída como ordem portuguesa, e assim se conservou durante 

a permanência, entre nós, da sede do Governo Português. Nesse período, não foi entregue a brasileiros. Em 1821, 

quando D. João VI retornou a Portugal, foram transferidos também, para lá, os livros de registro da Ordem. Em 

1829, para perpetuar a memória de seu matrimônio com D. Amélia de Leuchtenberg e Eischstaedt, D. Pedro I 

criou a Imperial Ordem da Rosa. Foi, também, um trabalho realizado por Jean Baptista Debret que, segundo alguns 

historiadores, teria se inspirado nos motivos de rosas que ornavam o vestido de D. Amélia em retrato enviado da 

Europa, ou com o qual teria desembarcado no Rio de Janeiro. Esta Ordem servia para premiar militares e civis, 

nacionais e estrangeiros, que se distinguissem por sua fidelidade à pessoa do imperador e por serviços prestados 

ao Estado, e comportava um número de graus superior às outras ordens brasileiras e portuguesas, então existentes. 

De 1829 a 1831, D. Pedro I concedeu apenas 189 insígnias, mas D. Pedro II, em seu extenso período de reinado, 

chegou a agraciar, com esta ordem, 14.284 cidadãos. Vide Casa Imperial do Brasil. np. Disponível em 

<http://www.monarquia.org.br/condecoracoes.html>  Acesso em 08/10/2018. 
127 DIÁRIO DE PERNAMBUCO, Edição 75, ano 1860, p. 1. Disponível em 

<http://memoria.bn.br/DocReader/029033_04/1201> Acesso 13/03/2018. 
128 PINHEIRO, Artidóro Augusto Xavier. Organisação das Ordens Honoríficas do Imperio do Brazil. São Paulo: 

Typ. De Jorge Seckler & Cia, 1884, p. 21 
129 Decreto 321 de 09 de setembro de 1843 onde o Imperador, D. Pedro II declara que as mencionadas Ordens 

deixam de ser religiosas e passam a ser consideradas meramente civis e políticas dando-lhe novo Regulamento 

(PINHEIRO, 1884, p. 4). 
130 A PROVINCIA: ÓRGÃO DO PARTIDO LIBERAL (PE), Edição 304(1), Ano 1874, p. 2. Disponível em 

<http://memoria.bn.br/DocReader/128066_01/1242> Acesso em 15/03/2018.  
131 Edição 85, p. 3 de 15/04/1875. Disponível em <http://memoria.bn.br/DocReader/029033_05/12557>  Acesso 

em 15/03/2018.  
132 PINHEIRO, op.cit. p. 24-25. 

http://www.monarquia.org.br/condecoracoes.html
http://memoria.bn.br/DocReader/029033_04/1201
http://memoria.bn.br/DocReader/128066_01/1242
http://memoria.bn.br/DocReader/029033_05/12557


    
 

49 
 

No ano de 1861, em virtude de contar com vinte e cinco anos de exercício como lente 

da Faculdade de Direito do Recife, por determinação do Decreto nº 1.386, de 28 de Abril de 

1854, que cria o novo estatuto dos cursos jurídicos, consoante dicção do artigo 158 §133, é 

concedido a Francisco de Paula Baptista o título de conselheiro, sendo no mesmo ano publicado 

no Jornal do Recife artigo sobre Direito Romano por seu discente Seve Navarro134 que oferecera 

ao “sábio mestre Paula Baptista”, assim dirigindo-se. 

No ano de 1851, a convite participou como padrinho na cerimônia de doutoramento de 

Braz Florentino Henrique de Souza135. Em outra ocasião presidiu o ato solene de doutoramento 

do Sr. Manoel Nascimento Machado Portella, evento que não poupou espaço nos periódicos 

oitocentistas para divulgar o grandioso momento científico ocorrido no salão de honra da 

faculdade aos dias 17 de novembro de 1856136. 

Como padrinho de doutoramento de João José Pinto Júnior e de José Liberato Barroso, 

aos dias 05 de outubro do ano de 1857, discorreu calorosamente, voltado a reforçar a nobreza 

e as agruras da profissão e a necessidade da manutenção firme no alcance do direito, o que torna 

perceptível seu amor à ciência e ao conhecimento, de cuja retidão lhe fazia inerente o caráter, 

valendo trazer à colação suas palavras:  

[...] “Na vasta carreira, que nós outros, homens de vocação para as sciencias, 

encetamos e cujo horisonte he illimitado, o gráo de doutor he apenas um ponto fixo, 

no qual viandante, tendo ja caminhado muito, demora-se um pouco, para perceber 

com ostentação o premio de suas locubrações e fadigas incessantes; e, enrequecido de 

                                                             
133 Decreto nº 1.386, de 28 de abril de 1854 – “Dá novos Estatutos aos Cursos Juridicos. Usando da autorisação 

concedida pelo Decreto nº 714 de 19 de Setembro de 1853: Hei por bem, que nos Cursos Juridicos do Imperio se 

observem os Estatutos, que com estes baixão, assignados por Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, 

Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio, que assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 

Rio de Janeiro em vinte oito de abril de mil oitocentos cincoenta e quatro, trigésimo terceiro da Independencia e 

do Imperio.Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. - Estatutos para as 

Faculdades de Direito, a que se refere o Decreto desta data - Art. 158. Os Lentes, quer Cathedraticos, quer 

Substitutos terão as honras de Desembargador. - Os Cathedraticos que tiverem servido por 25 annos e continuarem 

no exercicio de suas funcções, a aprazimento do Governo, terão, alêm das vantagens da Tabella acima citada, o 

Titulo de Conselho”. Disponível em <http://www2.camara.leg.br/legin/fed//decret/1824-1899/decreto-1386-28-

abril-1854-590269-publicacaooriginal-115435-pe.html> Acesso em 08/04/2018. Não foi possível localizar o 

Decreto conferindo dito título de conselheiro por parte do Governo Imperial, apenas as notas em periódico da 

época. 
134 Jornal do Recife, ano 1861, edição 146, p. 1-2. Disponível em 

<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=705110&pasta=ano%20186&pesq=paula%20baptista> 

Acesso em 18/04/2018. 
135 DIÁRIO DE PERNAMBUCO, Edição 271, Ano 1951, p. 2. Disponível em 

<http://memoria.bn.br/DocReader/029033_13/8709> Acesso em 17/04/2018. 
136 Idem, Edição 285, Ano 1856, p. 2. Disponível em <http://memoria.bn.br/DocReader/029033_03/8340> Acesso 

em 17/04/2019. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-1386-28-abril-1854-590269-publicacaooriginal-115435-pe.html
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prerrogativas e habilitações, que muito o ennobrecem, patentes o seu reconhecimento 

para com aquelles, que, sollicitos o ajudaram a consegui-las.  

Estas minhas palavras, Srs. Doutores, se por um lado annunciam justos e mui dignos 

motivos para vosso regozijo nesta ocasião tão solenne, por outro lado annunciam o 

dever, que haveis contrahido de continuar-des a cultivar o vosso espirito, de modo a 

mostrar-vos cada vez mais dignos do importante gráo, que acabaes de receber. 

 E taes são os votos que faço, congratulando-me convosco pelo brilhante resultado de 

que os vossos esforços acabam de ser coroados. 

As sciencias veem no monopólio a sua morte; ellas querem naturalmente expandir-se: 

e dahi vem essa lei da atracção, que liga os homens de letras entre si, e os faz amarem-

se reciprocamente. 

Esta simples consideração he prova irrecusavel da sinceridade dos meus votos pelo 

vosso engrandecimento nas sciencias. 

Agora me he difficil mostrar-vos o uso, que deveis fazer de vossas letras. Calar ou 

fallar com proveito, dizendo cousas verdadeiras, tal he a lei que sigo; e, inimigo de 

toda a linguagem fallaz137 que não corresponde aos sentimentos do coração receio não 

poder desenhar-vos os meus pensamentos pela palavra. 

  [...]Lembro-me, Srs. doutores, ter lido em Cicero “que a lei do homem he a razão; 

que a razão aplicada ao proceder he ao mesmo tempo a sabedoria e a virtude, com a 

unica differença e a sabedoria he uma sciencia, e a virtude he uma pratica.  

Estes poucos pensamentos, que resumem elouquentemente milhares de pensamentos, 

conclue-se que esses dous bens (a sciencia e a virtude) estão tão ligados entre si, e de 

tal modo se combinam que constituem uma das mais formosas harmonias da natureza 

moral; falte-nos uma dellas, que o nosso espirito se sentirá desde logo enfermo e 

desalentado. 

He pois evidente que a honra, a probidade, o amor pela justiça, a submissão a toda a 

ideia de dever são condições indeclinaveis que devem acompanhar o uso de vossas 

letras. 

He verdade que a fortuna nem sempre favorece os mais dignos; e, para que isto assim 

aconteça, ahi estão os governos, que muitas vezes trocam a justiça, que devem a 

sciencia e probidade, pelo predominio dos favores; ahi estão igualmente os 

sentimentos ignóbeis, que na liberdade das especulações interesseiras amoldando-se 

a certos serviços que são a prova de um carater indigente, conquistam muitas vezes 

importantes posições. 

Mas, todos esses factos, e outros de igual especie, proprios de todos os tempos, não 

avultam ante os olhos dos homens de talento e de consciencia, ricos de sciencia e de 

probidade, os quaes acham em si mesmos mil consolações deliciosas. As emoções 

ineffaveis, que o conhecimento e a pratica do bem lhes trazem, são tesouros de 

immenso valor, que lhes servem de alta recompensa; e se as posições que elles ahi 

conquistam não são mui brilhantes aos olhos do egoismo, e do sordido interesse, são 

todavia muito mais solidas.”138. 

Em 1867 foi nomeado membro do conselho diretor de instrução pública139, exercendo 

no ano de 1870 interinamente o cargo de diretor geral e presidir uma das mesa do exame 

                                                             
137 Que engana; enganador, fraudulento. Dicionário online Michaelis. Disponível em 

<https://michaelis.uol.com.br/palavra/nLeo/falaz/> Acesso em 18/01/2019. 
138 BAPTISTA, Francisco de Paula. Discurso. In DIÁRIO DE PERNAMBUCO. Edição 298, Ano 1857, p. 2. 

Disponível em <http://memoria.bn.br/DocReader/029033_03/9649> Acesso em 08/09/2018.  
139 DIÁRIO DE PERNAMBUCO, Edição 119, Ano 1867, p. 1. Disponível em 

<http://memoria.bn.br/DocReader/029033_04/18533> Acesso em 04/08/2018. “O Conselho Superior de Instrução 

Pública foi criado em 7 de setembro de 1835, por decreto de Rodrigo da Fonseca, em substituição da Junta da 

Directoria-Geral dos Estudos, sendo-lhe atribuídas competências na "direcção e regimento de todo o Ensino e 

Educação Pública". Teve uma longa existência, embora fosse por diversas vezes extinto e recriado e visse as suas 

atribuições alteradas, em geral no sentido do seu alargamento. Enquanto órgão com carácter executivo, apenas 

desapareceu com a entrada em vigor da Lei n.º 1 941, de 11 de abril de 1936, que criou o Ministério da Educação 

Nacional. As suas funções consultivas, embora profundamente modificadas e num enquadramento muito diferente, 

subsistem no actual Conselho Nacional de Educação. Aquando da sua criação, o Conselho estava "encarregado da 

https://michaelis.uol.com.br/palavra/nLeo/falaz/
http://memoria.bn.br/DocReader/029033_03/9649
http://memoria.bn.br/DocReader/029033_04/18533
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preparatório da Faculdade de Recife, em substituição ao Dr. Tarquino Braulio de Souza 

Amarantho, conforme deliberação do então diretor Visconde de Camaragibe140 e no ano de 

1876 nomeado para o conselho literário141, cargo que exerceu até seu falecimento quando fora 

substituído por seu filho Graciliano de Paula Baptista142. 

No ano de 1880, fora concedida sua jubilação como dito, mas não passou in albis, 

gratidão era o sentimento que envolvia a todos daquela academia, e imbuídos no desejo de lhes 

prestarem uma última homenagem os alunos do quinto ano, pelo artista plástico Aurélio de 

Figueiredo, mandaram pintar a óleo uma tela com seu retrato para que pudessem entrega-lo em 

ato solene com o apoio da academia. 

“Agora que o illustrado jurisconsulto, depois de 45 annos de magisterio consumidos 

em preparar a mocidade brasileira para os mais altos cargos do paiz, se retira á vida 

privada, para descansar dos labores, é justo que a Faculdade de Direito do Recife, que 

em parte lhe deve o nome de que hoje goza, lhe tribute essa prova de consideração143”. 

O aluno responsável pela entrega seria Manoel Clementino de Oliveira Escorel, eleito 

por 350 votos do corpo acadêmico144, designado o dia 1º de novembro de 1880 para realização 

da solenidade de entrega do retrato ao Conselheiro e Lente Francisco de Paula Baptista no salão 

nobre da Faculdade de Direito do Recife145.  

                                                             
direcção e regimento de todo o ensino e educação pública" e destinava-se ao acompanhamento e direcção das 

medidas ministeriais em matérias relacionadas com o sistema de ensino e com a actividade cultural, incluindo a 

conservação de monumentos, as bibliotecas e a arqueologia. Apesar de ser um órgão colectivo, o Conselho tinha 

poder deliberativo directo e estavam-lhe cometidas funções executivas, já que nos termos do seu regimento "o 

Conselho Superior de Instrucção Publica ordena immediatamente por sua propria authoridade em todos os 

pormenores das suas Repartição que não dependam de Ordem Real”. (INFANTE, 2014, p. 22). Sobre os atos 

praticados enquanto direito veja MATIAS, Thiago Trindade. Cultura escrita e instrução pública primária no 

Pernambuco imperial (1837-1889). Orientadora: Prof.ª Dr.ª Maria Ester Vieira de Sousa. Tese (Doutorado) – 

Universidade Federal da Paraíba, Programa de Pós-Graduação em Linguística, 2015. Disponível em < 

https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/tede/8886/2/arquivototal.pdf>  Acesso 14/04/2019. 
140 DIÁRIO DE PERNAMBUCO. Edição 27, Ano 1870, p. 1, Disponível em 

<http://memoria.bn.br/DocReader/029033_05/209>; Edição 39, Ano 1870, p. 1, Disponível em 

<http://memoria.bn.br/DocReader/029033_05/305> Acesso em 18/07/2018. 
141 Idem, Edição 62, Ano 1876, p. 1. Disponível em <http://memoria.bn.br/DocReader/029033_05/14773> Acesso 

em 18/07/2018.  
142 DIÁRIO DE PERNAMBUCO. Edição 12, Ano 1881, p. 1. Disponível em 

<http://memoria.bn.br/DocReader/029033_06/2499> Acesso em 18/07/2018. 
143 Idem, Edição 238, Ano 1880, p. 2. Disponível em <http://memoria.bn.br/DocReader/029033_06/1899> Acesso 

em 14/07/2018. 
144 Idem, Edição 237, Ano 1880, p. 2. Disponível em <http://memoria.bn.br/DocReader/029033_06/1892> Acesso 

em 14/07/2018. 
145 Idem, Edição 251, Ano 1880, p. 2. Disponível em <http://memoria.bn.br/DocReader/029033_06/2004> Acesso 

14/07/2018. 

https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/tede/8886/2/arquivototal.pdf
http://memoria.bn.br/DocReader/029033_05/209
http://memoria.bn.br/DocReader/029033_05/305
http://memoria.bn.br/DocReader/029033_06/2499
http://memoria.bn.br/DocReader/029033_06/1899
http://memoria.bn.br/DocReader/029033_06/1892
http://memoria.bn.br/DocReader/029033_06/2004
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Dias antes da solenidade em referência, Paula Baptista fora paraninfo na colação de grau 

do doutorando José Augusto de Freitas, momento em que seus colegas de profissão e seus 

alunos, puderam presenciar o seu último discurso, pois, sem dúvida aproveitaria o ensejo para 

“despedir-se dos seus colegas e discípulos, discursando-lhes na frase eloquente, de que tantas 

vezes tem usado na sua cadeira e de que deixou gratas lembranças na camara quatrienária”146. 

Já não era o mesmo, faltava-lhe o vigor de outrora diante das enfermidades a que vinha 

sendo acometido, com bem descreveu PHAELANTE147 em discurso publicado na Revista 

Literária148 dirigida por Frota e Vasconcellos e transcrito pelo periódico Almanak de 

Pernambuco no ano de 1911:  

“Conheci o Dr. Francisco de Paula Baptista na phase crepuscular do seu declínio, e 

não tive a fortuna de contá-lo no quadro de meus lentes, porque elle, tendo-se jubilado 

em janeiro de 1881, falleceu em Maio do mesmo anno, doiz mezes depois de minha 

entrada para o curso. 

Da vez que eu o vi presidindo a banca de 5º anno, pouco antes da jubilação, era elle 

uma ruina, bambo das pernas e arrastando os sapatos, com os bofes da camisa 

polvilhados do rapé149 que lhe relava150 em profusão, da barba branca. Não trazia caixa 

em que guardasse a pitada classica do Xabregas151, e affirmava-se nas rodas 

academicas que elle accommodava as provisões do olcoso pó nos bolsos do collete, 

como outr’ora D. João VI nos regios bolsos dos calções de velludo. 

Desleixado com a sua tollette e sem se deixar prender nas perguntas malhas dos 

preconceitos sociaes, encontrei-o de uma vez na rua sobraçando pachorrentamente152 

uma grande melancia das Cucuranas153.  

                                                             
146 DIÁRIO DE PERNAMBUCO. Edição 244, Ano 1880, p. 2. Disponível em 

<http://memoria.bn.br/DocReader/029033_06/1948> Acesso em 14/07/2018. 
147147 PHAELANTE apud FERREIRA, op. cit. p. 26-27. 
148 Não foi possível localizar a revista para acesso ao documento original. 
149 Tabaco torrado em pó para ser inalado, que provoca espirros; amostrinha, areia-preta, esturrinho, esturro, pó, 

tabaco, torrado. Dicionário online Michaelis. Disponível em <https://michaelis.uol.com.br/moderno-

portugues/busca/portugues-brasileiro/rap%C3%A9/> Acesso em 15/01/2019. 
150 Relava vem do verbo relar. O mesmo que: apoquentava, importunava. Dicionário Online de Português. 

Disponível em <https://www.dicio.com.br/relava/>   Acesso em 15/01/2019. 
151 A Rua de Xabregas, que liga a  Calçada de Dom Gastão à Rua da Madre de Deus, albergou nos séculos XIX e 

XX uma Fábrica de Tabacos, onde antes fora  o Convento de São Francisco de Xabregas e hoje encontramos o 

Teatro Ibérico. A Rua Direita de Xabregas passou pelo Edital municipal de 8 de junho de 1889 a ter a sua 

denominação simplificada para Rua de Xabregas, transportando em ambos os casos a memória do sítio de 

Xabregas, topónimo cuja explicação ainda é controversa. A lenda popular narra que resultou da expressão leixa 

bregas (deixa brigas) que seria frequentemente usada pelas mulheres no lavadouro público do lugar. Há quem 

relacione o termo com a rede de arrasto xávega (do árabe xabaka), dada a proximidade ao rio. Nos documentos 

medievais surge com a grafia de Exevregas, Exabregas, Eyxebregas, Enxobregas. E os vestígios romanos 

encontrados na zona indicam que ali existiu uma povoação designada Axabrica. Vide 

<https://toponimialisboa.wordpress.com/2018/02/06/a-fabrica-de-tabacos-da-rua-de-xabregas/> Acesso em 

17/02/2019. 
152 De maneira pachorrenta; em que há lentidão ou paciência, vagaroso. Dicionário Online de Português. 

Disponível em <https://www.dicio.com.br/pachorrentamente/> Acesso em 15/01/2019.   
153 Chama-se Curcuranas um trecho territorial de origem muito antiga, pertencente ao município de Jaboatão, que 

fica situado nas imediações de Afogados, Boa Viagem e Muribeca. No começo do século XVII, a localidade 

possuía uma pequena povoação. O Foral de 1537, conferido pelo donatário Duarte Coelho, evidencia que 

Curcuranas ficavam nas terras patrimoniais da Câmara de Olinda, com posses e aforamentos concedidos à referida 

http://memoria.bn.br/DocReader/029033_06/1948
https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/rap%C3%A9/
https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/rap%C3%A9/
https://www.dicio.com.br/relava/
https://toponimialisboa.wordpress.com/2014/05/21/calcada-de-dom-gastao/
https://toponimialisboa.wordpress.com/2016/09/28/as-ruas-direitas/
https://toponimialisboa.wordpress.com/2018/02/06/a-fabrica-de-tabacos-da-rua-de-xabregas/
https://www.dicio.com.br/pachorrentamente/
http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar.%20/index.php?option=com_content&view=article&id=363&Itemid=1
http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar.%20/index.php?option=com_content&view=article&id=491&Itemid=1
http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar.%20/index.php?option=com_content&view=article&id=232&Itemid=1
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E houve quem o visse, Sancto Deus! com o maior escândalo dos burguezes 

melindrados, escolhendo nos garajáos um gallinaceo, que ele conduziu depois 

suspenso pelas azas e com o bico aberto, sob a soalheira.  

Não era no meu tempo, nem a sombra do que fôra, nos lampejos da intelligencia, em 

dias áureos das suas prelecções ruidosas, quando o menor sussurro n’aula, muito longe 

de uma desattenção, fazia com que elle chorasse os momentos perdidos em distribuir 

perolas a porcos” [...]. 

As homenagens recebidas no último ano na faculdade do Recife seriam traduzidas em 

verdadeira despedida da vida, uma vez que com o seu afastamento em janeiro de 1881, restou-

lhe como descanso do labor em vida privada curtíssimos quase quatro meses em tratamento, 

tendo em vista seu falecimento aos dias 25 de maio de 1881.  

No ato do sepultamento, os alunos do quinto ano prestaram-lhe sua última homenagem 

proferindo discurso o aluno Celso Florentino Henriques de Souza no auge da dor que sentiam: 

“Meus senhores! – Perturbar o silencio que nos impõe a dôr, é, bem sei, magoar mais 

a ferida que ella nos abrio n’alma. Mas sopitar no coração esse ingente sentimento 

que procura desabafo e reconhecimento, tambem é um esforço que supera nossa 

vontade. 

Ainda não ha muito, viemos á este lugar de tristeza e amargor, vêr esconder se sob a 

lousa do sepulchro o corpo do nosso mestre e amigo D. Aprigio Guimarães; e, hoje, 

quando em nosso coração amarga ainda a dôr daquella ausencia, vimos dizer o ultimo 

adeus ao velho mestre que finou se quando recolhia-se ao seio de sua familia para 

descansar das fadigas de 45 annos de aturado trabalho. 

O conselheiro Paula Baptista descança no seio gélido da morte! 

Ha poucos dias, que sua palavra, já enfraquecida pelo cansaço, mas sempre 

interessada em instruir a mocidade se fazia ouvir na cadeira de mestre, d’onde muitas 

vezes arrancou applausos. Alto juizo de Deus! 

                                                             
Câmara, conforme documentado através de uma sentença do ouvidor geral da comarca - Dr. José Inácio de Aroche 

-, acerca do tombamento dos bens de Olinda, em 23 de setembro de 1710. Adriano Verdonck, quando apresentou 

a sua memória ao Conselho Político do Recife, em 1630, menciona a localidade Curcuranas: Próximo ao Cabo de 

Santo Agostinho há na praia uma igrejinha chamada de Nossa Senhora da Candelária...junto fica o rio da 

Jangada, e parte um caminho pelo qual chega-se sem tardança a um belo lugar de nome Curcuranas. Encontra-

se o vocábulo Curcuranas escrito também como Corcuranas, Curcoranas, Cucuranas e, mais remotamente, 

como cara carana, caracuarana. De acordo com os estudiosos do assunto, o nome possui uma origem tupi.  

Durante a presença holandesa em Pernambuco, um grupo de flamengos invade o engenho São Bartolomeu, 

confisca o gado local (que deveria ir para as Curcuranas), prende o proprietário - Francisco do Vale - e mais nove 

pessoas do engenho. Os presos foram conduzidos para o Recife, porém nunca se soube o destino que eles tiveram. 

Há uma referência à localidade datada de 11 de outubro de 1684. O registro faz menção aos serviços prestados por 

Pascoal Gonçalves de Carvalho na guerra do Brasil, confere-lhe o cargo de capitão-mor governador do Rio Grande 

do Norte, e ressalta sua participação em uma luta contra os holandeses nas campinas das Curcuranas, que durou 

cinco horas, quando os invasores decidiram saquear os engenhos dos Guararapes. Por outro lado, eram muito 

apreciadas as melancias produzidas no solo fértil das Curcuranas. A casa real portuguesa no Rio de Janeiro, no 

período do príncipe regente do reino e, depois, D. João VI, considerava essa fruta como sendo uma de suas 

melhores sobremesas. Uma das correspondências oficiais da corte lusa, com os governadores da época, 

documentam e enaltecem as melancias das Curcuranas. (...) Vale salientar que a melancia (Cucúrbita citrullus 

Linneu), hoje aclimatada em diversos países, é proveniente de uma planta herbácea rasteira, originária da Ásia 

Meridional. A cultura dessa fruta, nas Curcuranas e na ilha de Itamaracá, data do século XVII. Neste período, uma 

série de plantas exóticas, de distintas procedências, foi introduzida em Pernambuco, pelos colonizadores 

portugueses. VAINSENCHER, Semira Adler. Curcuranas (localidade do Recife). Fundação Joaquim Nabuco, 

Recife. Disponível em <https://goo.gl/3QfMjL> Acesso em 11/01/2019. 

https://goo.gl/3QfMjL%3e%20Acesso%20em%2011/01/2019
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Mestre da mocidade acadêmica, o conselheiro Paula Baptista illustrou com sabias e 

proveitosas lições o espirito de muitos desses que figuram na sociedade como 

provectos advogados, distintos magistrados, illustrados lentes e eximios 

parlamentares. 

Talento superior o conselheiro Paula Baptista, varias vezes subio a tribuna do 

parlamento brasileiro e da Assembleia Provincial para prender a attenção dos ouvintes 

que extasiavam se na contemplação de um verbo fecundo. 

Na sua passagem pela Faculdade de Direito, o conselheiro Paula Baptista de xa como 

rasto luminoso e perene o seu compendio de theoria e pratica do processo civil, 

magnifico trabalho devidamente apreciado pelos doutos. 

Silentium verbis facundius. 

Adeus mestre! 

Recebei como symbolo de nossa saudade as nossas lagrimas agradecidas! 

Que a vossa memoria seja bemdita por esses contenares de moços que receberam de 

vossas mãos o honroso titulo em que entraram para a vida publica. 

Os alunos do 5º anno da Faculdade de Direito do Recife, os vossos ultimos discípulos, 

pranteam a perda do mestre que envelheceu no penoso atan do magistrado 

academico”154. 

E se a jubilação não fora motivo de esquecimento, sua morte menos ainda, e Recife o 

eternizou através de várias homenagens que registrou. Sua cadeira do quinto ano foi substituída 

pelo Dr. João Capistrano Bandeira de Melo155 e no ano de 1884 entrou em discussão na 

Assembleia Provincial petição de João da Silveira Borges Tavora cujo pleito circundava na 

aprovação de verba para erigir-se um monumento em homenagem ao conselheiro156.  

Contudo, foi no ano de 1924 que a Faculdade de Direito do Recife contratou o senhor 

Bibiano Silva, escultor pernambucano, para a confecção dos bustos dos principais cátedras 

daquela instituição, dentre os quais estavam o de Paula Baptista, Aprígio Guimarães, Tobias 

Barretto e Visconde de São Leopoldo157. 

Não fora no ano de 1925 a solenidade da colação de grau dos bacharéis158 em Ciências 

Sociais e Jurídicas como nos anos anteriores, primeiro porque na mesma ocasião seria 

concedido o grau de Doutor ao bacharel Joaquim Guedes Correia Gondim Neto159, e, num misto 

                                                             
154 DIÁRIO DE PERNAMBUCO. Edição 120, Ano 1881, p. 4. Disponível em 

<http://memoria.bn.br/DocReader/029033_06/3366> Acesso em 17/03/2018. 
155 Idem, Edição 98, Ano 1882, p. 5. Disponível em <http://memoria.bn.br/DocReader/029033_06/5589> Acesso 

em 14/03/2018. 
156 Idem, Edição 86, Ano 1884, p. 3. Disponível em <http://memoria.bn.br/DocReader/029033_06/10295> Acesso 

17/03/2018. Não foi possível localizar a ata da Assembleia que concedia dita verba. 
157 Idem, Edição 122, Ano 1924, p. 2. Disponível em <http://memoria.bn.br/DocReader/029033_10/12045> 

Acesso 17/03/2018. 
158 Curiosamente, entre os formandos daquele ano estava o jovem Miguel Baptista, mas, lamentavelmente não 

conseguimos identificar nenhum registro que o identificasse como familiar do conselheiro. 
159 Joaquim Guedes Correa Gondim Neto, casou com REGINA DE LIMA BOTTENTUIT e mudou-se para o Rio 

de janeiro, onde exerceu o ofício de Advogado e foi Professor Catedrático de Direito Civil da Universidade do 

Brasil, RJ; Presidente da Academia Nacional de Direito. Dois de seus filhos seguiram sua trajetória, sendo Paulo 

Guedes Correa Gondim, Advogado e Professor da Universidade Federal Fluminense - UFF, e Regina Bottentuit 

http://memoria.bn.br/DocReader/029033_06/3366
http://memoria.bn.br/DocReader/029033_06/5589
http://memoria.bn.br/DocReader/029033_06/10295%3e%20Acesso%2017/03/2018
http://memoria.bn.br/DocReader/029033_06/10295%3e%20Acesso%2017/03/2018
http://memoria.bn.br/DocReader/029033_10/12045
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de nostalgia e reconhecimento, inaugurava-se, no pátio externo daquela instituição de ensino 

os bustos dos falecidos, jamais esquecidos, lentes oitocentistas160  .  

Presidido pelo então diretor da faculdade Dr. Netto Campello, presentes na cerimônia 

destacavam-se os professores doutores, representantes do Governador do estado, do Coronel 

comandante da força pública, do desembargador chefe de polícia Dr. José de Góes, do secretário 

da fazenda Dr. Pedro Roeser, além de inúmeros estudantes e famílias de escol161. 

No ato da inauguração dos bustos, assim dispostos: à frente os de Paula Baptista e de 

Tobias Barreto, ao lado direito o de Visconde de São Leopoldo e ao lado esquerdo o Aprígio 

Guimarães, o Prof. Dr. Netto Campello, lembrando os áureos tempos que tanto enalteceram 

aquela instituição, pontuou: 

“A Faculdade de Direito do recife, cumprindo com o seu dever, vem hoje inaugurar, 

no seu jardim externo, bustos de vultos notaveis que vincularam seu nome na historia do 

Paiz e especialmente na historia desta Faculdade. Não é um facto comum nem trivial essa 

inauguração porquanto ella representa uma homenagem phostuma que a justiça da 

Congregação presta a egregios patricios, que perlustaram os caminhos escabrosos da 

sciencia juridica, da philosophia, do parlamento, da oratoria e da poesia. Descerramos, 

senhores, a cortina que envolve o busto de Paula Baptista. Eil-o contemplando a velha 

Marin e a cidade Mauricéa de suas glorias. O Dr. Francisco de Paula Baptista, com o 

brilho intenso do seu talento, foi um lente na genuína expressão da palavra e logrou, com 

a sua Theoria e Pratica do Processo, viver até hoje com a sua obra prima”162. 

De toda sorte, sua visão como educador e a seriedade pela qual trabalhava na construção 

dos futuros profissionais não apenas foi possível perceber em alguns de seus discursos  

transcritos, como ainda quando atuou na Instrução Pública, ao passo que em 1885 fora 

referenciado em pleito a respeito da manutenção da Escola Normal pela qualidade do professor 

que lá se formava, cabendo aqui sua transcrição: 

A tão insuspeito quão valioso juizo alliamos a confissão feita em documento official 

pelo Exm. Sr. Conselheiro Francisco de Paula Baptista, de saudosa memoria, sempre 

admirado pelo seu profundo saber, e reconhecida competencia em assumptos desta 

ordem, e a quem esta providencia teve outr’ora a dita de ver confiada a direcção do 

ensino publico. 

                                                             
Gondim, Advogada e Professora Catedrática de Direito Civil da UFRJ e Professora Catedrática da Universidade 

Federal Fluminense - UFF. Disponível em 

https://www.parentesco.com.br/index.php?apg=arvore&idp=13988&ver=por Acesso em 05/02/2019. 
160 DIÁRIO DE PERNAMBUCO. Edição 287, Ano 1925, p. 4. Disponível em 

<http://memoria.bn.br/DocReader/029033_10/16478> Acesso em 04/10/2018. 
161 O que há de melhor e mais distinto; nata, elite. AMORA, Antônio Soares. Minidicionário Soares Amora da 

língua portuguesa. 20ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 317.  
162 DIÁRIO DE PERNAMBUCO. Edição 291, Ano 1925, p.1. Disponível em 

<http://memoria.bn.br/DocReader/029033_10/16517> Acesso em 04/10/2018. 

https://www.parentesco.com.br/index.php?apg=arvore&idp=13988&ver=por
http://memoria.bn.br/DocReader/029033_10/16478
http://memoria.bn.br/DocReader/029033_10/16517
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Nesse documento apresentado á consideração da autoridade superior, lê se a seguinte 

aprecciação:  

 “Os factos já hoje provam que os alunnos mestres sahidos d’aquella Escola (Normal) 

se avantajam em habilitações e submissão ao dever á muitos dos que se preparavam 

pelo antigo regime, que creava professores adjuntos. 

E quando de uma instituição qualquer bons fructos se vão colhendo, parece que 

intempestivas são iniciativas de reformas”163. 

 

No ano de 1904, pelos vinte três anos de deus falecimento, fora relembrado pelo Club 

Acadêmico164 e, em sustentação na tribuna da Assembleia Provincial, o Dr. Rosa e Silva165 em 

defesa do Estado lembra o caráter de Paula Baptista e lições apreendidas no último ano da 

faculdade de direito, ao falar sobre a postura de informações falaciosas que vinham sendo 

publicadas em jornais da época a respeito de cobrança de impostos beneficiando os mais 

próximos, assim rememorava: 

“Lembro-me sempre de um conceito que ouvi no meu quinto anno academico, a um 

notavel lente, luzeiro da Faculdade de Direito do Recife, o conselheiro Paula Baptista. 

Elle, em um dos momentos de scintillações do seu gênio, lembrou a confusão que 

muitas vezes, apparentemente, se faz na sociedade, entre homens, cujo modo de 

proceder è muito differente, parecendo assim que resulta desvantagem para aquelle 

que tem unicamente por norma a linha recta do dever. Mas não, acrescentava S. Exc.: 

a opinião publica sabe sempre distinguir e, na consciencia dos proprios que atacam, 

existe a convicção de inferioridade moral, ou antes, a convicção da superioridade 

moral dos seus adversários”166. 

                                                             
163 DIÁRIO DE PERNAMBUCO. Edição 179, Ano 1885, p. 3. Disponível em 

<http://memoria.bn.br/DocReader/029033_06/13455> Acesso em 04/10/2018.  
164 JORNAL PEQUENO (PE), Edição 116, p. 1 de 25/05/1904. Disponível em 

<http://memoria.bn.br/docreader/800643/7008> Acesso em 15/08/2018. 
165 Francisco de Assis Rosa e Silva nasceu no Recife, a 4 de outubro de 1857. Era filho de D. Joana Francisca da 

Rosa, também natural de Pernambuco, e de Albino José da Silva, comerciante português perfeitamente integrado 

na sociedade pernambucana. Pertenceu a um grupo de políticos brasileiros que, atuando numa época de transição 

- o fim do Império e o começo da República - souberam colocar o interesse nacional acima do apego a qualquer 

regime de governo. Graças à sabedoria política e ao patriotismo desse grupo, pode o Brasil fazer as mudanças sem 

as convulsões violentas experimentadas por outras nações. Em 1873, tendo, apenas, 16 anos incompletos, 

matriculou-se na Faculdade de Direito do Recife, onde fez um curso brilhante e começou a demonstrar sua 

capacidade de liderança. Foi, com efeito, um dos fundadores dos jornais universitários Congresso Literário e Luta. 

Juntamente com seu irmão José Marcelino, concluiu o curso de Direito em 1877. Dois anos depois, obteve, na 

mesma Faculdade, o grau de Doutor, com a dissertação Onde Reside a Soberania Nacional e de outras teses 

jurídicas, aprovadas por toda a comissão examinadora. Não deixa de ser interessante salientar que dessa comissão 

faziam parte, entre outros, os grandes juristas Paula Baptista e José Hygino. No dia 19 de outubro de 1897, formada 

com o objetivo de apoiar o governo de Prudente de Morais, a convenção do Partido Republicano indica os nomes 

de Campos Sales e Rosa e Silva, respectivamente, para a presidência e vice-presidência da República durante o 

período 1898-1902. Após a contagem dos votos, Rosa e Silva alcança 412.074 sufrágios, sendo eleito vice-

presidente no Governo de Campos Sales. Adquiriu o Diário de Pernambuco no ano de 1901. Mais informações 

vide VAINSENCHER, Semira Adler. Rosa e Silva. Pesquisa Escolar Online, Fundação Joaquim Nabuco, Recife. 

Disponível em: <http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php>. Acesso em: 15 de novembro de 2018; A 

História da Câmara dos Deputados disponível em <http://www2.camara.leg.br/a-

camara/conheca/historia/Ex_presidentesCD_Republica/francisco_assis.html>; FONSECA, Annibal Freire 

da. Rosa e Silva: centenário do seu nascimento – 1857-1957.  
166 DIÁRIO DE PERNAMBUCO. Edição 178, Ano 1904, p. 1. Disponível em 

http://memoria.bn.br/DocReader/029033_06/13455
http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php
http://www2.camara.leg.br/a-camara/conheca/historia/Ex_presidentesCD_Republica/francisco_assis.html
http://www2.camara.leg.br/a-camara/conheca/historia/Ex_presidentesCD_Republica/francisco_assis.html
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É patrono da cadeira trinta e oito da Academia Brasileira de letras jurídicas, atualmente 

ocupada pelo processualista, Paulo Cezar Pinheiro Carneiro167 e da cadeira dois da Academia 

Pernambucana de Letras Jurídicas, atualmente ocupada por Walber de Moura Agra.  

No centenário da criação dos cursos de direito Paula Baptista, foi imortalizado pela 

inauguração de seu retrato na parede do salão de honra da Faculdade de Recife168, que nos dias 

atuais pode ser visto na Universidade Federal de Pernambuco por quem lá passar, ao lado de 

outros grandes nomes.  

Em 1912, pela imprensa é divulgada a publicação da biografia do conselheiro, de autoria 

do Dr. Julio Pires, no periódico Almanack, que contou inclusive com a transcrição do discurso 

de Phaelante da Câmara como retromencionado e, no ano de 1920 a Faculdade do Recife recebe 

a visita de Antonio Austregésilo169 que, em seu discurso cita, dentre outros, o conselheiro como 

“formidável inteligência nos ramos da atividade nacional”170. 

É interessante perceber que as homenagens a Paula Baptista não ficaram restritas apenas 

ao âmbito da Faculdade de Recife, e, ainda que tenha exercido cargo público, foi como jurista 

e como educador seu legado deixado. Em 1918, foi proposta e aprovada a fundação de uma 

escola noturna no bairro da Piedade171, no Município de Jaboatão, que levava seu nome, 

confiada sua regência à professor Annita Motta, 172.  

                                                             
<http://memoria.bn.br/DocReader/029033_08/5589> Acesso em 04/10/2018. 
167 Vide <http://www.ablj.org.br/patronos.asp> Acesso 18/07/2018. 
168 DIÁRIO DE PERNAMBUCO. Edição 221, Ano 1911, p.1. Disponível em 

<http://memoria.bn.br/DocReader/029033_09/2345> Acesso 22/08/2018. 
169 Dr. Antônio Austregésilo Rodrigues de Lima nasceu em Recife, capital do Estado de Pernambuco, no dia 21 

de abril de 1876, filho do advogado José Austregésilo Rodrigues de Lima e de Maria Adelaide Feitosa Lima. Aos 

16 anos, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde doutorou-se em Medicina, em 1899, pela Faculdade de Medicina 

do Rio de Janeiro, defendendo tese intitulada “Estudo clínico do delírio”. Ainda estudante, serviu como auxiliar 

na comissão médica que combateu a epidemia de cólera no Vale do Paraíba, em 1896. Frequentou, como interno, 

a enfermaria chefiada pelo Prof. Francisco de Castro e, em 1901, trabalhou com o Dr. Miguel Couto. Foi eleito 

Membro Titular da Academia Nacional de Medicina em 4 de setembro de 1903. Ocupou vários cargos na diretoria 

e tornou-se Emérito em 22 de agosto de 1929. Foi Vice-Presidente entre 1933 e 1934 e Presidente nos biênios 

1935/37, 1945/47 e 1949/51. É o Patrono da Cadeira 11. Para aprofundamento vide Academia Nacional de 

Medicina. Disponível em http://www.anm.org.br/conteudo_view.asp?id=171 Acesso em 06/01/2018. 
170 DIÁRIO DE PERNAMBUCO. Edição 36, Ano 1920, p. 1. Disponível em 

<http://memoria.bn.br/DocReader/029033_10/305> Acesso em 04/10/2018. 
171 Não foi possível localizar a escola atualmente. 
172 DIÁRIO DE PERNAMBUCO. Edição 63, Ano 1918, p. 3. Disponível em 

<http://memoria.bn.br/DocReader/029033_09/16531> Acesso em 18/05/2018. 

http://memoria.bn.br/DocReader/029033_08/5589
http://www.ablj.org.br/patronos.asp
http://memoria.bn.br/DocReader/029033_09/2345
http://www.anm.org.br/conteudo_view.asp?id=330&descricao=Francisco+de+Castro+(Cadeira+No.+14)
http://www.anm.org.br/conteudo_view.asp?id=586&descricao=Miguel+de+Oliveira+Couto+(Cadeira+No.+09)
http://www.anm.org.br/conteudo_view.asp?id=171
http://memoria.bn.br/DocReader/029033_10/305
http://memoria.bn.br/DocReader/029033_09/16531
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Curioso imaginar que um professor, político e jurista oitocentista, viesse, após sessenta 

e dois anos de sua morte, nos idos de 1943, ter seu nome atribuído em batismo a um avião. A 

notícia trazia a seguinte chamada: “PRAXE E UT POSSIDETIS” – No batismo dos aviões 

“Conselheiro Paula Baptista” e “Alexandre de Gusmão”, doados respectivamente às cidades de 

Campos e Bragança”, e coube ao Sr. Assis Chateaubriand173, abrindo a cerimônia, as seguintes 

palavras174: 

“Sr. Ministro: Temos que batizar hoje, aqui, o “Conselheiro Paula Baptista” e o 

“Alexandre de Gusmão”. Se o primeiro é o conjunto das regras legais, que fixam a 

marcha do processo, o segundo é o transbordamento da ação imperialista de uma gente 

insatisfeita, recém-nascida para a expansão e conquista. Tive a honra de professar o 

direito na mesma Escola onde o conselheiro Paula Baptista ensinou a praxe forense, 

com uma sabedoria e uma experiência consumadas. O processo nasce com os 

romanos. Na sua incomparavel técnica jurídica, eles compreenderam que sem regras 

determinando a competencia na disputa judiciaria, essa inevitavelmente resvalaria à 

violencia e, portanto, ao campo da vingança privada, que é a negação do sistema legal. 

A ação que se destina a dar a razão áquele  contra quem o direito foi violado deve ser 

regulamentada. Por outro lado, aquele contra o qual a ação é dirigida pela violação da 

lei de que o inculpam, cumpre que se possa defender fora do terreno perigoso do 

arbítrio. Eis a origem do processo. 

As leis processuais garantem tanto o autor como o réu do arbítrio, do capricho ou da 

paixão do juiz. A justiça se oferece num clima de segurança, dentro de cujas normas 

ao juiz não será dado transbordar da legalidade. Seja no judicium privatum, seja no 

                                                             
173 Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo nasceu em Umbuzeiro, Paraíba, no dia 4 de outubro de 

1892, filho do bacharel em Direito, José Chateaubriand Bandeira de Melo e Carmem Chateaubriand Bandeira de 

Melo. Fez o curso secundário no Ginásio Pernambucano e começou a estudar alemão com os frades do convento 

de São Francisco, tornando-se um leitor compulsivo. Seu primeiro trabalho foi na Gazeta do Norte recortando 

classificados. Em 1908, ingressou na Faculdade de Direito do Recife indo trabalhar na época como aprendiz de 

repórter no jornal A Pátria. Trabalhou também no Jornal do Recife, no Diario de Pernambuco e no Jornal 

Pequeno, no qual publicou a maior parte de suas reportagens no Recife. Em 1913, aos 21 anos, bacharelou-se em 

Direito. Ao formar-se já era editor e redator-chefe do Diario de Pernambuco, que na época  pertencia ao 

conselheiro Rosa e Silva e tinha como diretor Arthur Orlando. Em 1915 foi para o Rio de Janeiro, então a capital 

do Brasil. Naquela cidade fez muitas amizades, inclusive com pessoas influentes. Colaborou nos jornais A Época, 

Jornal do Commercio, Corr3eio da Manhã, do Rio de Janeiro e também na edição vespertina d`O Estado de São 

Paulo. Seu sonho era “adquirir um jornal, como primeiro elo de uma cadeia”. Para conseguir o dinheiro, instalou 

uma banca de advocacia e com seu bom relacionamento com pessoas importantes, conseguiu vários clientes e 

ações. Foi consultor para leis de guerra no Ministério das Relações Exteriores, no governo Nilo Peçanha, mas 

deixou o cargo para ser redator-chefe do Jornal do Brasil. Em 1919, depois de deixar o Jornal do Brasil foi 

convidado para ser correspondente internacional na Europa, trabalhando para o Correio da Manhã, do Rio de 

Janeiro. Viajou pela Suíça, Inglaterra, França, Holanda, Itália e Alemanha, obtendo sucesso jornalístico e pessoal. 

Em setembro de 1924, adquiriu O Jornal, do Rio de Janeiro, dando início à cadeia nacional de jornal, rádio e 

televisão dos Diários Associados, que iria revolucionar o jornalismo brasileiro, inovando a imprensa, 

modernizando equipes, processos e veículos. Chatô, como alguns o chamavam, tornou-se uma personalidade 

conhecida no Brasil e no exterior, respeitado e temido pelos poderosos. Em 1934, incorporou a sua cadeia o Diario 

de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina, onde havia iniciado sua carreira de 

jornalista. Criou o Museu de Arte de São Paulo, o MASP e ocupou a cadeira nº 37, da Academia Brasileira de 

Letras. No campo da política, elegeu-se Senador pela Paraíba em 1951 e pelo Maranhão em 1955. Em 1960, sofreu 

um derrame cerebral ficando totalmente paralítico. Faleceu em São Paulo, no dia 6 de abril de 1968. (GASPAR, 

Lúcia.  Assis Chateaubriand. Fundação Joaquim Nabuco, Recife. n.p. Disponível em: 

<http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php>. Acesso em: 22/10/2017.  
174 DIÁRIO DE PERNAMBUCO. Edição 280, Ano 1943, p. 4. Disponível em 

<http://memoria.bn.br/DocReader/029033_12/13865> Acesso 04/12/2018. 

http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php?option=com_content&view=article&id=271
http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php?option=com_content&view=article&id=441
http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php?option=com_content&view=article&id=224
http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php?option=com_content&view=article&id=349
http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php
http://memoria.bn.br/DocReader/029033_12/13865
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judicium publicum, os principios diretores asseguram á sociedade como ao individuo 

normas através de cuja aplicação a verdade e a justiça se imporão inevitavelmente. 

Paula Baptista seria ommestre da praxe, o maior que ainda a nossa Academia de 

Direito em Pernambuco. Seu livro pede meças175 aos mais completos e abalisados que 

ainda se escreveram neste país. Ramalho, que já batizamos, é o seu notavel êmulo176 

do sul”. 

Por outro lado, apontado como o mais importante cultor do direito processual no Brasil 

do século XIX, e, ainda que nenhuma prática tenha sido possível observar enquanto exercício 

como juiz Municipal, foi nesse sentido demarcado por CAVALCANTI177 em “Magistrados nas 

ruas do Recife”, em que assevera a homenagem feita a Paula Baptista dando-lhe seu nome178 à 

antiga Rua das Pedrinhas, no bairro de Casa Amarela.  

Permeando o Poder Judiciário, na Praça da República, no bairro de Santo Antônio, no 

ano de 1930 era inaugurado o Palácio da Justiça de Pernambuco, cuja solenidade, sob a 

presidência do governador do Estado Dr. Carlos de Lima Cavalcanti179, diante da imponência 

edilícia, encontrava-se, no átrio do Salão dos Passos Perdidos, confeccionados pelo mesmo 

escultor pernambucano contratado anos antes pela Faculdade de Direito, um busto de Gervásio 

Pires Ferreira e de Francisco de Paula Baptista.  

Para além do Palácio da Justiça, na Rua do Imperador Dom Pedro II, no número 207, 

no mesmo bairro, o Fórum Paula Baptista, no Edifício Paula Baptista, com entrada pela rua Dr. 

Moacir Baracho, 207, inaugurado no ano de 1940, como anexo do Tribunal de Justiça180. 

Durante o discurso de posse na cátedra tomada por Luiz Rodolfo de Araújo Júnior, no 

ano de 1967, a importância da processualística de Paula Baptista fora rememorada quando em 

seu discurso asseverou que ser catedrático daquela faculdade, em especial, de Direito Judiciário 

                                                             
175 Ato, processo ou efeito de medir ou comparar; comparação, medição. Dicionário Online Michaelis. Disponível 

em <https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/me%C3%A7as/> Acesso em 

15/01/2019. 
176 Que ou aquele que sente emulação a respeito de outrem: rival, competidor, concorrente. Dicionário Michaelis. 

Disponível em <https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/%C3%AAmulo/> 

Acesso em 15/01/2019. 
177 CAVALCANTI, Carlos Bezerra. Magistrados nas ruas do Recife: Memória Judiciária de Pernambuco. Recife: 

Tribunal de Justiça de Pernambuco. Poço Cultural, 2016, p. 171. 
178 Apesar da tentativa de buscar o ano em que ocorreu dita homenagem e as denominações que antecederam, todas 

restaram infrutíferas junto à Prefeitura do Recife. 
179 DIÁRIO DE PERNAMBUCO. Edição 207, Ano 1930, p. 3. Disponível em 

<http://memoria.bn.br/DocReader/029033_11/1831>  Acesso em 28/11/2018. 
180 Informações cedidas gentilmente pelo Sr. Henio Domingos Siqueira Santos, Diretor de Infraestrutura – TJPE 

via WhatsApp. 

https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/me%C3%A7as/
https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/%C3%AAmulo/
http://memoria.bn.br/DocReader/029033_11/1831
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Civil, seria ocupar cargo que pertenceu ao maior vulto projetado em todos os tempos, dizia 

ele181: 

“[...] O insuperável Paula Baptista, gênio da processualística civil, e de quem disse 

Alfredo Buzaid haver sido a estrela mais vigorosa que a História do Processo 

Brasileiro registra. 

Paula Baptista, o clarividente antecipador das mais notáveis conquistas científicas da 

doutrina alemã, elaboradas no século passado, e que deram ao Processo toda a fôrça 

da sua autonomia e toda a encantadora beleza do seu contexto, é a expressão mais 

evidente da imensa grandeza cultural desta velha Casa de Saber”.  

No ano de 1977, aos dias 15 de setembro, foi criada pela Associação dos Magistrados 

de Pernambuco (AMEPE), a medalha do mérito "Paula Baptista" conferida, com diploma, em 

homenagem ao jurista pernambucano, por introduzir na ordem jurídica do país o direito 

processual como ciência, em significado maior da função do magistrado182.  

Sem a pretensão de haver esgotado todas as homenagens conferidas ao autor em análise, 

por fim, no ano do centenário de sua morte alguns eventos foram promovidos. A seccional da 

Ordem dos Advogados do Brasil de Pernambuco noticiou o lançamento do volume 22 da 

Revista OAB-PE183 no Encontro Nacional de Juristas em memória a Paula Baptista promovido 

conjuntamente com a Faculdade de Direito (UFPE), Academia Brasileira de Letras Jurídicas e 

a OAB-PE, onde foi possível registrar juristas de todo país184. 

 

                                                             
181 DIÁRIO DE PERNAMBUCO. Edição 2, Ano 1967, p. 17. Disponível em 

<http://memoria.bn.br/DocReader/029033_14/47530>  Acesso em 26/11/2018. 
182 Disponível em <http://www.tjpe.jus.br/web/escolajudicial/comunicacao/-

/asset_publisher/HLaml59wsbjC/content/de-insignias-e-de-comendas-a-honraria-maior?inheritRedirect=false> 

Acesso em 11/04/2019. 
183 DIÁRIO DE PERNAMBUCO. Edição 120, Ano 1981, p. 4. Disponível em 

<http://memoria.bn.br/DocReader/029033_16/26381> Acesso em 15/07/2018. Lamentavelmente não 

conseguimos localizar a revista em questão, nem mesmo a seccional a possui em arquivo. 
184 JORNAL DO COMMERCIO (RJ). Edição 62, Ano 1981, p. 14. Disponível em 

<http://memoria.bn.br/DocReader/364568_17/16264> Acesso 06/09/2018. 

http://memoria.bn.br/DocReader/029033_14/47530
http://www.tjpe.jus.br/web/escolajudicial/comunicacao/-/asset_publisher/HLaml59wsbjC/content/de-insignias-e-de-comendas-a-honraria-maior?inheritRedirect=false
http://www.tjpe.jus.br/web/escolajudicial/comunicacao/-/asset_publisher/HLaml59wsbjC/content/de-insignias-e-de-comendas-a-honraria-maior?inheritRedirect=false
http://memoria.bn.br/DocReader/029033_16/26381
http://memoria.bn.br/DocReader/364568_17/16264
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3. A VIDA POLÍTICA 

Como era muito comum que os deputados fossem constituídos de bacharéis em direito, 

padrão que se verificava à época, notadamente pelo interesse de se ter uma certa estabilidade, 

muitos jovens seguiam para a vida política, o que não foi diferente com Francisco de Paula 

Baptista185, que  no ano de 1835, iniciava sua carreira política como deputado provincial de 

Pernambuco, sendo eleito por mais oito vezes até a última legislatura que perdurou de 1864 a 

1865. 

Saliente-se que na inauguração da instalação da primeira Assembleia Legislativa 

Provincial, constava como segundo secretário conforme registrado em ata186. Sua trajetória, 

porém, foi construída por algumas idas e vindas, mesmo tendo se mantido por oito 

legislaturas187.   

De conformidade com os jornais da época, fora eleito no mais das vezes com um número 

razoável de eleitores, chamando-se a atenção para quem eram esses eleitores188, visto que 

                                                             
185 Para além de bacharel, foi Paula Baptista Jurista em sua época, como ensina Gilzene Neder: Bacharéis são todos 

aqueles formados em Direito. Jurista são os bacharéis que atingem notoriedade e respeitabilidade, quer pela via 

política, quer pelo brilhantismo e pela erudição com que pautam sua carreira, geralmente marando suas atividades3 

com a formulação de argumentos notáveis sobre a organização social e política do país. (Discurso Jurídico e Ordem 

Burguesa no Brasil. Porto Alegre: Editora Fabris. 1995. p. 99. 
186 O documento original pode ser analisado no anexo A3. 
187 Termo utilizado o que hoje se equivaleria a mandatos. 
188 Como resultado da transferência da família real para o Rio de Janeiro, em 1808, em função da invasão francesa 

a Portugal, o Brasil foi elevado, em 1815, de colônia a Reino do Império Português, oficialmente denominado de 

Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Com a libertação de Portugal da ocupação napoleônica, em 1815, 

iniciou-se um movimento que culminou com a Revolução Liberal do Porto, em 1820. Entre as reivindicações do 

movimento estavam: a convocação das cortes para elaborar uma constituição para o país, o imediato retorno da 

Corte para Portugal e a restauração do monopólio comercial com o Brasil. As eleições para as cortes no Brasil D. 

João VI(A), ainda no Brasil, decretou, em 1821, a convocação dos brasileiros para escolha dos deputados às cortes 

de Lisboa. A Constituição espanhola de 1812 – adotada para o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves – 

determinou a realização do pleito em quatro graus: 1º Cidadãos das freguesias nomeavam compromissários; 2º 

Compromissários escolhiam eleitores de paróquia; 3º Eleitores de paróquia designavam os eleitores de comarca e 

4º Eleitores de comarca elegiam os deputados. Após a declaração de independência, em 1822, D. Pedro I convocou 

eleições para a Assembleia Geral Constituinte e Legislativa. O sistema utilizado foi o de dois graus: não votavam 

em primeiro grau os que recebessem salários e soldos; para a eleição de segundo grau, exigia-se decente 

subsistência por emprego, indústria ou bens. O cálculo do número de eleitores era feito a partir do número de fogos 

(o Decreto n° 1571 , de 4 de maio de 1842, em seu art. 6°, assim definia fogo: “Por fogo entende-se a casa, ou 

parte dela, em que habita independentemente uma pessoa ou família; de maneira que um mesmo edifício pode ter 

dois ou mais fogos) da freguesia. Durante quase todo o período imperial, as eleições eram indiretas, ou seja, os 

cidadãos escolhiam os eleitores dos deputados e Senadores. Nessas eleições, podiam votar homens com mais de 

25 anos que atendessem aos critérios censitários legalmente definidos. O analfabeto pôde votar quase que 

livremente nesse período. Ocorreu apenas alguma limitação quando foi instituída a obrigatoriedade de assinatura 

da cédula eleitoral. Só com a Lei Saraiva, em 1881, é que foi proibido o voto daqueles que não soubessem ler nem 

escrever, inaugurando o chamado censo literário, responsável pelo decréscimo no eleitorado à época. Tendo em 

vista a concepção restritiva de cidadania (só era cidadão quem tivesse certos atributos econômicos e morais), os 
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estamos ainda em período de escravatura, sendo aqueles a elite e, saliente-se que Paula Baptista 

apesar de nascer em uma família de condições, seu pai, teve que dispor de seus recursos em 

virtude de doença, crescendo, dessa forma em ambiente de maior dificuldade financeira como 

rememora LEITE189:  

“Lançado na vida publica, rico de talento e de sciencia, F. de Paula Baptista, que era 

pobre de dinheiro e de proteção, porque esta quase sempre se prodigalisa, com os que 

possuem o magnetismo do ouro, lutava com a dificuldade de alcançar um emprego do 

governo, donde tirasse sua subsistencia, e que servisse também de arrimo a sua pobre 

mãe. [...] A sua moeda era seu grande talento, já vantajosamente cultivado, e ainda 

que se demorasse a sociedade em abrir-lhe dignamente as suas portas, não lhe 

importava esta injustiça, por que cada dia de sua vida, seria mais uma senha gloriosa, 

que ia adquirindo para romper afinal essas portas fracas, que só se tornam de ferro 

para o talento e a virtude”.   

Paula Baptista é eleito para sua primeira legislatura nos anos de 1835-1836, a questão é 

que possuía uma personalidade forte de total franqueza e assumidamente conservador, 

rebatendo as ideias liberais que começavam a surgir. Seu primeiro embate fora com a 

elaboração do projeto que criava o cargo de prefeitos e subprefeitos.  

Positivista que era, entendia que uma reforma da Constituição sem a participação do 

Senado além de absurda, destruiria a harmonia dos poderes políticos e, vendo que com dito 

projeto se fortaleceria os poderes locais face os poderes gerais, considerava uma pedra lançada 

contra a integralidade do Império. Contudo, o que ganhou fora grandes embaraços para sua vida 

política, vendo-se forçado a retirar-se190. 

Retorna eleito em 1842 e em 1843 inicia seus escritos como redator do Jornal Estrella, 

tendo por missão demonstrar os males das lutas pessoais dos partidos políticos, criticando 

fortemente os liberais, enfatizando a necessidade de se dar desenvolvimento as indústrias para 

o crescimento do país.  Todavia, como nos conta LEITE191, neste mesmo ano sobem os liberais 

ao poder e, mais uma vez retira-se Paula Baptista da vida política: 

                                                             
critérios estabelecidos para exercício dos direitos políticos foram objeto de grande detalhamento por parte dos 

textos legais. O parâmetro censitário definia o eleitorado durante o período do Brasil Imperial. Para 

aprofundamento vide CAJADO, Ane Ferrari Ramos; DORNELLES, Thiago; PEREIRA, Amanda Camylla. 

Eleições no Brasil: uma história de 500 anos. Brasília: Tribunal Superior Eleitoral, 2014. Disponível em 

http://www.tse.jus.br/hotsites/catalogo-publicacoes/pdf/tse-eleicoes-no-brasil-uma-historia-de-500-anos-

2014.pdf Acesso em 18/12/2018. 
189 Op. cit. pp. 57-59. 
190 LEITE, Op. cit. p. 60. 
191 Ibidem. 

http://www.tse.jus.br/hotsites/catalogo-publicacoes/pdf/tse-eleicoes-no-brasil-uma-historia-de-500-anos-2014.pdf
http://www.tse.jus.br/hotsites/catalogo-publicacoes/pdf/tse-eleicoes-no-brasil-uma-historia-de-500-anos-2014.pdf
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“Em 1843, na segunda administração do Exm. visconde da Boa-Vista, como 

presidente desta provincia, administração essa, que fôra fortemente atacada pelo 

Diario Novo192 e outros orgãos da opinião liberal, F. de P. Baptista empunhou a penna 

do escriptor publico, e se tornou um redactor distincto do jornal Estrella193, cuja 

missão era mostrar os grandes males das lutas pessoaes dos partidos politicos, assim 

como a necessidade de dar desenvolvimento a industria, as artes e outras condições 

necessarias para a felicidade do paiz. 

Já elle se revelava então ao mundo civilisado por quatro formas bem distinctas, e 

cingia em sua fronte a corôa quadrupla – de illustrado mestre, perfeito orador, grande 

advogado e exmio escriptor. 

Subindo neste mesmo anno a opinião liberal ao poder, F. de Paula Baptista retirou-se 

segunda vez ao silencio, no qual continuou sempre nas mesmas relações com seus 

amigos saquaremas, e com alguns homens proeminentes do partido liberal”. 

Vencida a revolução praieira194 de 1849, volta Paula Baptista como suplente à 

Assembleia Provincial após o partido Saquarema195 tomar conta do poder em 1848 e logo 

depois foi eleito deputado à Assembleia Geral tomando posse em 1850 quando defendeu a 

nacionalização do comércio de retalhos, prestou total apoio ao governo, combateu a propaganda 

da constituinte e defendeu a tolerância política como condição indispensável para o congresso.  

                                                             
192 Sob o título “Os Arrufos da societaria Estrella” o periódico Diário Novo em resposta ao ‘Estrella’ demonstra o 

total desprezo à linguagem burguesa. Na busca de se defender, ataca a eloquencia o que demonstra a luta partidária 

da época. Vide: Diario Novo, ano 1844, edição 96, pp. 1-2. Disponível em 

<http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=709867&pagfis=1692>Acesso em 03/09/2018.  
193 Não foi possível localizar nenhuma das edições do jornal Estrella. 
194 A Revolução Praieira foi uma revolta de caráter liberal e federalista ocorrida na província de Pernambuco entre 

os anos de 1848 e 1850. Dentre as várias revoltas ocorridas durante o Brasil Império, esta foi a última. Ganhou o 

nome de praieira, pois a sede do jornal comandado pelos liberais revoltosos (chamados de praieiros) localizava-se 

na rua da Praia. Em 1848 o Senado brasileiro era dominado por Senadores do Partido Conservador. Os Senadores 

conservadores vetaram a indicação, para uma cadeira do Senado, do liberal pernambucano Antônio Chinchorro da 

Gama. Este veto provocou uma revolta em determinado grupo de políticos liberais de Pernambuco. Os 

pernambucanos também estavam insatisfeitos com a falta de autonomia política das províncias e concentração de 

poder nas mãos da monarquia. Os políticos liberais revoltosos ganharam o apoio de várias camadas da população, 

principalmente dos mais pobres, que viviam oprimidos e sofriam com as péssimas condições sociais. Os praieiros 

chegaram a tomar a cidade de Olinda. Olhando para a história social do Recife na primeira metade do século XIX, 

três aspectos chamam a atenção. O primeiro é o ciclo das insurreições liberais, que se inicia com a Insurreição de 

1817, passa pela Confederação do Equador em 1824 e termina com a Praieira, em 1848.2. Para aprofundamento 

no tema veja: MELLO, Urbano Sabino Pessoa de. “Apreciação da Revolta Praieira em Pernambuco”. Rio de 

Janeiro: Typ. Correio Mercantil, 1849; KOSHIBA, Luiz; PEREIRA, Denise Manzi Frayse. “História do Brasil”. 

(cap.17) 7ª ed. São Paulo: Atual, 1996; CARVALHO, Marcus Joaquim Maciel de. Rumores e rebeliões: estratégias 

de resistência escrava no Recife, 1817-1848. Revista Tempo, Vol. 3 - n° 6, dezembro de 1998. 249 págs. pp.49-

72. Disponível em <http://www.historia.uff.br/tempo/sumarios2.php> acesso 11/07/2017. 
195 Eram os conservadores conhecidos por saquaremas, oriundos dos regressistas, tinham em suas fileiras 

principalmente os burocratas do Estado, os grandes comerciantes e os fazendeiros ligados às lavouras de 

exportação. Posicionavam-se a favor de uma maior centralização política em torno do Poder Executivo, 

diminuindo ainda a autonomia das províncias. Saquarema é a denominação dada aos conservadores do Império. 

Para aprofundamento veja LYNCH, Christian Edward Cyril. Saquaremas e Luzias: a sociologia do desgosto com 

o Brasil. Disponível em 

<https://www.academia.edu/10344754/Saquaremas_e_luzias_a_sociologia_do_desgosto_com_o_Brasil>; 

OLIVEIRA, Luiz Eduardo. O Partido Conservador e a educação literária no Império brasileiro (1841-1863). Educ. 

Pesqui. [online]. 2015, vol.41, n.4, pp.931-945. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1517-

97022015000400931&script=sci_abstract&tlng=pt>Acesso em 08/09/2018. 

http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=709867&pagfis=1692
https://www.academia.edu/10344754/Saquaremas_e_luzias_a_sociologia_do_desgosto_com_o_Brasil
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=OLIVEIRA,+LUIZ+EDUARDO
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1517-97022015000400931&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1517-97022015000400931&script=sci_abstract&tlng=pt
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Apesar de ter atravessado um período de severas críticas, manteve-se desde então na 

vida política, mudando, contudo, suas aspirações e declarando-se liberal no ano de 1861 

(COSTA, 1882, p. 363-364). Conforme narra BEVILAQUA196: 

“Na Assembleia Provincial, como na geral, revelou-se Paula Baptista possuidor de 

extensos conhecimentos, de uma eloquência persuasiva, e de extraordinária agilidade 

de pensamentos. [...] Redigiu Estrela (1843), órgão do partido conservador, destinado 

a defender a administração de Rego Barros (Boa Vista), a União (1848-1855) e o 

Constitucional (1863-1865). Mais tarde, aderiu ao partido liberal, pelo que foi, 

violentamente, acusado, por seus antigos correligionários, que perdiam nele precioso 

elemento de força e brilho”. 

Não temos a pretensão de esgotar a análise de todos os atos praticados por Paula Baptista 

durante o período em que exerceu a vida política. Contudo, apesar de ter se destacado como 

lente e pelas obras publicadas197, alguns atos de cunho legislativo se destacam, os quais 

passaremos a tratar. 

3.1. O RECRUTAMENTO PARA GUERRA 

A legislação que regulava o recrutamento, além de indicar as classes de homens que 

estariam sujeitos a tal feito, declarava ainda o intento do governo de proteger os que eram 

percebidos como essenciais à sociedade e à economia, declarando os que estariam isentos, o 

que, ao longo do tempo, fora sendo ampliado, restando tão somente, na sua maioria, mendigos, 

criminosos e negros198. 

                                                             
196 Op. cit. p. 309. 
197 Ibidem. 
198 A legislação principal que regulava o recrutamento, as Instruções de 1822 (uma codificação da prática anterior 

que vigorava até 1875), indicou as classes de homens sujeitos ao recrutamento e declarou o intento do governo de 

proteger os que eram percebidos como essenciais à sociedade e à economia, por esse meio assegurando o bem 

estar da sociedade.
 

Eram sujeitos ao recrutamento forçado todos os homens brancos solteiros e pardos livres de 18 

a 35 anos (a omissão de pretos livres seria logo retificada, mas, nos anos de 1820, o exército rejeitava negros 

devido à sua cor).
 

Homens nesta faixa etária, empregados em atividades econômicas julgadas úteis, todavia, 

gozavam de isenção: feitores, tropeiros, artesões, cocheiros, marinheiros, pescadores, um filho de cada lavrador, 

certo número de empregados em cada estabelecimento comercial e estudantes. Além de homens casados, as 

instruções também isentavam o irmão maior responsável por órfãos menores e um filho para sustentar cada viúva. 

As instruções restringiam essas isenções com a cláusula “uma vez que exercitem os seus ofícios efetivamente e 

tenham bom comportamento”, o que deixou bastante liberdade às autoridades para interpretarem a lei. Além disso, 

na Bahia, onde apenas uma pequena parte da população casava-se na igreja, a isenção de um filho de viúva protegia 

apenas os poucos que atingiram aquele nível de respeitabilidade social. 

No decorrer dos anos, o governo impôs numerosas restrições adicionais ao recrutamento, enquanto grande 

quantidade de isenções suplementares alargaram a lista de inelegíveis ao ponto que os recrutadores reclamavam 

que não podiam encontrar homens sujeitos ao recrutamento.
 

Era proibido recrutar 60 dias antes e 30 dias depois 

das eleições; haja visto a freqüência com que os brasileiros se dirigiam às urnas para votos locais e nacionais, 

resmungou o ministro da Guerra em 1848, não poderia jamais haver recrutamento.
 

Milicianos devidamente 

alistados e guardas nacionais gozaram de isenções enquanto cumpriam seus deveres (em tempo de guerra, a Guarda 
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A questão do recrutamento foi por muito debatida nas Assembleias Gerais, quer fosse 

pelo ínfimo número de alistamentos voluntários, pelo recrutamento com excessiva utilização 

da força, pelo valor insuficiente que a eles eram concedidos ou pelas hipóteses que isentavam 

determinados indivíduos de serem recrutados. 

Dentre os debates, na sessão que se instalava ao dia 28 de junho de 1852, tendo como 

pano de fundo a questão da fixação das forças da terra e o recrutamento, a discussão cingia-se 

acerca do “quantitativo de material humano” buscado em cada província, especialmente porque 

ao norte acabava por se ter como ponto de maior concentração dos recrutados. 

No ano de 1850 o periódico Argos de Pernambuco se colocava à defesa de Paula 

Baptista que vinha a ser deflagrado por seus próprios correligionários ao tratar do apoio à 

candidatura do Ministro da Marinha para o Senado. 

O artigo publicado alegava que, dentre os deputados de Pernambuco, apenas Francisco 

de Paula Baptista procurou salvar seus colegas e amigos da insultuosa sujeição ao poder 

                                                             
Nacional era a reserva do Exército e seus comandantes tinham o direito de designar subordinados para o serviço 

regular, a começar pelos solteiros.). Para proteger homens abastados no caso pouco provável que caíssem nas 

garras dos recrutadores, os regulamentos autorizavam-nos a comprar uma isenção ou apresentarem um substituto. 

Muitas vezes, patrões conseguiram proteção especial para seus empregados. A concessão para a primeira estrada 

de ferro na Bahia isentou os ferroviários do recrutamento forçado, isenção também concedida na autorização para 

a primeira imprensa na Colônia. 

Essa legislação não só desviou os recrutadores dos cidadãos economicamente ativos, ela também difundiu uma 

mensagem específica aos brasileiros, afirmando deste modo o segundo fim do recrutamento: homens que não 

trabalhavam, que não obedeciam às autoridades e que não procuravam servir a um patrão ou a um comandante da 

Guarda Nacional seriam recrutados à força. Na historiografia da América Latina, o recrutamento é geralmente 

identificado como poderosa arma de controle social e instrumento de coerção do trabalho,
 

e há bastante evidência 

para apoiar essa interpretação. O dono da primeira imprensa baiana solicitou a prorrogação da isenção do 

recrutamento gozada por seus empregados, alegando que tal proteção “os torna mais diligentes, e aplicados (. . .) 

promovendo entre todos uma útil emulação de trabalho.” Em 1840, o ministro da Guerra louvou a “salutar 

influência” do recrutamento “quanto à (...) polícia, dedicação ao trabalho, e aumento de moralidade pelos 

casamentos.”
 

Evidentemente, algumas autoridades e patrões confiavam muito na capacidade social reformista do 

recrutamento.  

Além disso, a polícia aproveitou-se do recrutamento para livrar-se de pequenos (e às vezes maiores) criminosos 

ou desordeiros, especialmente quando os tribunais deixavam de condená-los. KRAAY, Hendrik. Reconsidering 

Recruitment in Imperial Brazil, The Américas, v. 55, n. 1: 1-33, jul. 1998. Tradução do autor, revisada por Mônica 

Nogueira de Sá. Disponível em <http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/Dialogos/article/download/37540/pdf.> 

Acesso em 22/11/2018. Maiores esclarecimentos vide MUGGE, Miquéias H.; COMISSOLI, Adriano. (orgs) 

Homens e armas: recrutamento militar no Brasil – Século XIX. (recurso eletrônico) 2. ed. São Leopoldo: Oikos, 

2013. Disponível em 

<https://www.academia.edu/22258993/Homens_e_Armas_Recrutamento_militar_no_Brasil_S%C3%A9culo_XI

X> Acesso em 14/01/2019; MOURA, Denise. A Farda do Tendeiro: Cotidiano e recrutamento no Império. In 

Revista de \História Regional. Verão, 1999. pp. 37-55. Disponível em  

<http://www.revistas2.uepg.br/index.php/rhr/article/view/2073/1555> Acesso em 03/01/2018. 

http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/Dialogos/article/download/37540/pdf
https://www.academia.edu/22258993/Homens_e_Armas_Recrutamento_militar_no_Brasil_S%C3%A9culo_XIX
https://www.academia.edu/22258993/Homens_e_Armas_Recrutamento_militar_no_Brasil_S%C3%A9culo_XIX
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/rhr/article/view/2073/1555


    
 

66 
 

arbitrário e que, apesar de solitário, ergueu sua voz “contra o sistema material de terror por 

meio do bárbaro recrutamento”.  

Contudo, Paula Baptista havia demovido a ideia de defender a proporcionalidade de 

recrutamento entre as províncias por entender ser necessário ao bom desenvolvimento do país, 

mas, leal aos seus princípios, retoma sua defesa ao notar que o tratamento conferido ao norte se 

mostrava díspar ao despendido ao Sul, sob a pecha de que restava demonstrada que ao norte 

havia maior ociosidade entre os indivíduos. 

Cumpre, por oportuno, transcrever o discurso por ele proferido199:  

“(...) a razão e os factos revelão que na defeza desse principio a primasia compete 

áquelles que já hoje reclamão justiça contra parcialidades que vão sendo cada vez 

mais funestas. 

 Eu fui o primeiro, senhores, que em 1850 apresentei essa idéa200, e a defendi de 

aggressões injustas. Em 1851 outros a propuzarão; mas vendo eu que novas 

occurrencias ião apparecendo, cujo aspecto sério e grave exigia de todos os brazileiros 

em geral toda a sorte de sacrificios que aplainassem o caminho e habilitassem o 

governo a alcançar para o paiz victoriosos successos, não hesitei em retirar a essa idéa 

todo o meu apoio; fiz mais; qualifiquei-a publicamente de inoportuna. 

Mas hoje, que depois do triumpho das nossas armas o aspecto da victoria nos tem 

enchido de jubilo; hoje, que se dão circumstancias favoraveis, e podemos discutir, 

francamente a materia, não posso ficar em silencio, quando outros a têm desenhado 

com molduras e horriveis côres; a têm qualificado de imprudente e revolucionaria; de 

sorte que, se as minhas convicções não fossem tão, seguras, certamente eu teria 

estremecido e recuado; e como não sou criança, darei a conveniente resposta.  

Dizem os que combatem esta opinião que ella alimenta ciumes indiscretos, motiva 

azedumes e impaciencia; que tende a reconhecer direitos especiaes nas differentes 

localidades, que é a expressão dos revolucionarios, que sob falsos pretextos tentão 

destruir os laços de união! 

Senhores, deixai de sophismar, procuremos de boa fé esclarecer os espiritos. A 

liberdade e a ordem não são propriedade de ninguem; e se ellas devessem pertencer a 

alguem, seria áquelles que melhor estudão e comprehendem suas verdadeiras 

condições; (...) 

Se, como creio, estou entre homens de exame e discussão, hei de discutir com plena 

liberdade: e por amar a verdade digo e sustento que o recrutamento, como até hoje 

tem sido feito, e se pretende ainda sustentar, é que é perigoso e revolucionário. Se é 

ou não anarchico e revolucionario, eu o mostrarei; pelo menos creio firmemente que 

não é nas imaginações arbitrarias que reside a verdade dos factos. 
Antes de tudo protesto altamente contra aquelles que invocão differença nos habitos 

de vida das diversas populações do Brazil, para ousarem dizer que se o recrutamento 

pesa mais sobre certas provincias é porque ahi grande parte da população é ociosa, e 

grande o numero dos vadios. 

Quem é assim se exprime bem mostra que não tem o menor conhecimento das 

provincias do norte; não sabem o que ellas soffrem, ao mesmo tempo que, destituidos 

de crença, se esforção em vão para fazerem crer que o sul é um torrão tão abençoado, 

                                                             
199 ANNAES DO PARLAMENTO BRASILEIRO, Edição 1, p. 445, 1852. Disponível em 

<http://memoria.bn.br/docreader/132489/32248> Acesso em 04/12/2018.  
200 É possível ver o discurso de Paula Baptista nos ANNAES DO PARLAMENTO, edição 1, p. 164 e seguintes 

na Sessão de 23 de maio de 1850. Disponível em <http://memoria.bn.br/DocReader/132489/29902> Acesso em 

15/07/2018. 

http://memoria.bn.br/docreader/132489/32248%3e%20Acesso%20em%2004/12/2018
http://memoria.bn.br/DocReader/132489/29902
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tão fóra das leis deste mundo, que alli tudo é riqueza, tudo é trabalho, tudo é virtudes, 

tudo é moralidade, modelo; não ha fé robusta para tanto! 

Agora direi que se o recrutamento do norte tem sido mais fácil, é porque alli se 

cumprem as ordens do governo sem complacências; é porque com a falsa e cruel 

opinião de que não existe senão vadios, alli tem dominado a irresponsabilidade 

despótica”. 

E continua201:  

“(...) sabem os honrados membros como elle se faz no Pará por exemplo? Alli não se 

respeitão as industrias, nem o trabalho... 

Todos esses caboclos ou indios que vêm para a marinha e exercito de terra não são 

indígenas tirados de suas aldêas; pois estes apezar de rusticos, quando arrancados de 

suas aldêas separados dos seus, e privados dos habitos da unica vida que elles 

conhecem, entregão-se a tristezas profundas, definham e muitos morrem; mas são 

indios que os filhos do paiz, com despezas, trabalho e sacrificios, já os têm 

industriado, e os têm applicado  á navegação do rio, e a outras occupações necessarias; 

são braços de que a industria já se servem para a produção da riqueza. 

Ora, pelo que se tem dito, já se deve saber em Minas, por exemplo, um individuo 

desses, que trabalha com actividade, que ganha um salario, e cujo serviço é procurado 

com empenho, é um personagem respeitavel e imune, para o qual por infinitos motivos 

e considerações não ha recrutamento”. 

Sua indignação sobreveio de fatos os quais pode vislumbrar quando retornando de 

viagem no vapor baiano, deparou-se com recrutados sujos, vestidos de trapos, expostos dia e 

noite ao sol e chuva, abatidos e com notável semblante de quem pede a morte como dádiva da 

vida, e, junto a estes, depara-se com a figura de uma mulher com uma criança de colo, mulher 

e filho de um recruta. Cena que, segundo ele, tocava o coração dos mais endurecidos, e que 

seria impossível visualizar no torrão feliz e abençoado das Minas Gerais. 

Não seria, à vista de Paula Baptista, um bom político, aquele que cultiva escandalosas 

arbitrariedades merecedoras de condenação e reprimendas pelo governo. Mas não fora este o 

único ato a merecer destaque em sua vida política, a defesa da nacionalização do comércio a 

retalhos também lhe rendeu agruras e glórias. 

3.2. A NACIONALIZAÇÃO DO COMÉRCIO DE RETALHOS 

  A questão econômica existente no Brasil no século XIX traçava visivelmente 

disparidades entre estrangeiros e nacionais, estes últimos, em sua maioria, vivendo na miséria, 

acarretando revoltas e animosidades.  

                                                             
201 ANNAES DO PARLAMENTO BRASILEIRO, Edição 1, p. 446, 1852. Disponível em < 

http://memoria.bn.br/docreader/132489/32249>  Acesso em 04/12/2018.  

http://memoria.bn.br/docreader/132489/32249%3e%20%20Acesso%20em%2004/12/2018
http://memoria.bn.br/docreader/132489/32249%3e%20%20Acesso%20em%2004/12/2018
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Um dos assuntos que foi por anos discutido pelo Império foi a questão do comércio a 

retalhos para nacionais. Na sessão de 02 de julho de 1827, o Sr. Deputado Cunha Matos já 

alertava para a questão da miséria diante do monopólio do comércio pelos estrangeiros, assim 

discorrendo: 

“Antes da abertura dos portos do Brazil aos estrangeiros em geral tinhamos 

innumeraveis negociantes e capitalistas brazileiros millionarios; no dia de hoje com 

as celebres economias politicas e lições de autores inglezes e francezes, os nossos 

commerciantes têm os cofres cheios de teias de aranhas! E porque? Porque esses 

economistas quer escreverão para a Inglaterra e França forão abraçados cegamente no 

Brazil, os estrangeiros vierão estabelecer-se nos portos do Imperio, abrirão lojas para 

vender em grosso e em retalho; fizeram mascates, vagão de casa em casa com as suas 

lojas portateis e tendo a seu favor maior industria e capitães, maior numero de navios 

e menores fretes; comprando os generos em primeira mão, e por isso mais baratos, 

excluem dos mercados aos negociantes brazileiros que por falta de capitães ou por 

falta de correspondencias, ou por temerem as estrangeirinhas que lhes pregão lá por 

essas terras da Europa, são obrigados a comprar em segunda mão, pagando por isso 

mesmo e primeiro custo, carretos, comissões, fretes, avarias, tonelagem, direitos 

sobrecarregados, e quantas outras alcavalas lhes querem meter em conta esses 

senhores, que se tornarão como proprietarios daquellas lojas, em que antigamente os 

negociantes nacionaes fazião um extensivo commercio”202. 

Anos depois em artigo publicado no Diário de Pernambuco no ano de 1852203, assinado 

pelo então vice-presidente da Liberal Pernambucana204 Dr. Antonio Vicente do Nascimento 

Feitosa e o primeiro secretário Sr. Ivo Miquelino da Cunha Souto-Maior, asseveravam que a 

razão da penúria a que viviam grande parte dos brasileiros residia no fato de estes se acharem 

privados de concorrer para o grande fenômeno econômico da produção, sendo-lhes roubados 

todos os instrumentos essenciais à essa grande operação social (terra, capital, trabalho) o que, 

evidentemente não poderia haver outro quadro senão o da mais horrível miséria.  

Assim, em nome da Sociedade Liberal Pernambucana, por intermédio de dita 

publicação, dirigiam-se ao monarca sua súplica no sentido de solicitar a confecção de uma lei 

                                                             
202 ANNAES DO PARLAMENTO, Edição 3, p. 14, Disponível em  

<http://memoria.bn.br/DocReader/132489/1792> Acesso 18/10/2017. 
203 DIARIO DE PERNAMBUCO, Edição nº 113, p. 1, de 21 de maio de 1852. Disponível em 

<http://memoria.bn.br/DocReader/029033_03/2821> Acesso em 18/11/2018. 
204 A Sociedade Liberal Pernambucana, inquestionavelmente, pelo menos até 1857, foi o principal centro de 

oposição de Pernambuco, cabendo a ela nos anos difíceis de reação conservadora, a tarefa de reorganizar o partido, 

orientar o seu eleitorado e lutar pela anistia dos envolvidos na rebelião de 1848. Para aprofundamento vide ROSAS, 

Suzana Cavani. Ação, Reação e Transação: A Sociedade Liberal Pernambucana (1851 - 1861). In CLIO – Revista 

de Pesquisa Histórica. Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Pernambuco. M. 17, 

1998. 202 págs. pp. 159-170. Disponível em 

<https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaclio/article/view/24800/20072> Acesso 06/11/2018.  

http://memoria.bn.br/DocReader/132489/1792
http://memoria.bn.br/DocReader/029033_03/2821
https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaclio/article/view/24800
https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaclio/article/view/24800/20072
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que nacionalizasse o comércio a retalhos, reiterando que outras províncias também já haveriam 

dirigido tal pleito e outras já se mobilizavam no mesmo sentido. 

A nacionalização do comércio a retalhos consistia em delimitar a comercialização do 

varejo apenas aos nacionais, afastando dessa forma o monopólio dos estrangeiros, notadamente 

os portugueses, que detinham o capital205. 

Entretanto, a nacionalização do comercio de retalhos foi proclamada por Paula Baptista 

já na câmara temporária206 em 1850. Entendia que a nacionalização seria necessária, mas não 

se afastaria o capital estrangeiro, como argumentava aqueles contrários ao feito, mas apenas 

não se deveria permitir novos estrangeiros voltados ao comércio, franqueando assim o comércio 

apenas aos brasileiros, cujo objetivo seria a criação de uma classe média que movimentaria a 

economia e o progresso do país.  

Cabe aqui, apesar de longa, a transcrição de parte de seu discurso junto a Câmara 

temporária da Assembleia Geral:207 

“(...) Senhores, aquelles que tantas vezes fallão em eleição livre, e querem voto 

independente, onde acharão esta independência hoje? Na classe dos trabalhadores? 

Pequenos agricultores? Ahi está o predominio, não de todos, mas de muitos dos 

senhores da grande propriedade territorial, que lhes ordenão como votem. Na classe 

dos artistas? Ahi está o recrutamento, as votações do serviço da guarda nacional, as 

ameaças dos agentes de polícia. No commercio? Elle não está nacionalizado, está nas 

mãos do estrangeiro. Na classe dos empregados publicos? Oh! Isto é assumpto para, 

analysado, fazer horror. Sim, como se não bastasseia tantos homens desocupados 

implorando empregos publicos, e correndo a alistarem-se nos partidos politicos, 

entendeu-se no meu paiz que uma mudança de politica devia acarretar uma inversão 

geral em todos os empregados publicos, e por este modo devia-se ainda mais concitar 

o desejo de lutas, e as esperanças de uns obterem o pão com a miseria de outros. 

Detestavel systema! abominavel politica! Politica que, para gozar o poder, não 

estremece, não recua ante as desgraças de tantas famílias, que, de um dia para o outro, 

ficavão reduzidas, sem culpa, a comerem apenas um pão civado de lagrimas. 

                                                             
205 Para aprofundamento consulte CÂMARA, Bruno Augusto Dornelas. O “retalho” do comércio: a política 

partidária, a comunidade portuguesa e a nacionalização do comércio a retalho, Pernambuco 1830-1870 / 

Orientador: Prof. Dr. Marcus Joaquim Maciel de Carvalho. Tese (Doutorado) – Universidade Federal de 

Pernambuco, CFCH. Programa de Pós-Graduação em História, Orientador: Dr. Marcus Joaquim Maciel de 

Carvalho. 2012. 390fls.  Disponível em 

<https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/10974/1/Bruno%20C%C3%A2mara%20-

%20Tese%202012.pdf>  Acesso. 18/07/2018. Vide ainda NEVES, op.cit. 2008, pp. 37-50. 
206 A Câmara dos Deputados era a câmara temporária da Assembleia Geral Legislativa, enquanto a câmara 

permanente era o Senado do Império.  (ERVEN, Domingos Van. Caetano José Munhoz: Um representante da elite 

paranaense do século XIX. Curitiba, 2013, p. 280. Disponível em <https://goo.gl/BDV8k8> Acesso 18/01/2019) 
207 É possível ver na íntegra o discurso de Paula Baptista na defesa da nacionalização do comércio a retalho 

publicada no JORNAL DO COMMERCIO (RJ), Edição 186, pp. 2-3, na Sessão do parlamento de 04 de junho de 

1850. Disponível em <http://memoria.bn.br/DocReader/364568_04/824> Acesso em 03/09/2017. Não 

disponibilizada no anexo em virtude de direitos autorais. 

https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/10974/1/Bruno%20C%C3%A2mara%20-%20Tese%202012.pdf
https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/10974/1/Bruno%20C%C3%A2mara%20-%20Tese%202012.pdf
https://goo.gl/BDV8k8
http://memoria.bn.br/DocReader/364568_04/824
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Combatemos, senhores, esta dureza, esta falta de religião, sejamos fortes e sinceros 

em condemnar erros tão fataes, venhão de que lado vierem, e por qualquer partido que 

taes iniquidades sejão praticadas; por esse modo é que se póde firmar opiniões no 

paiz, e inspirar robusta fé na população. Sou justo; este mal tem diminuido 

consideravelmente, e este bem se deve ao actual governo. Possa esse frenesi acabar 

por uma vez, e possão as demissões não serem dictadas senão por causas justas, e 

guardadas as disposições da lei, que isto será um grande bem para o paiz. 

Portanto, senhores, é preciso que no paiz haja uma classe média livre das influencias 

do governo, e de quaesquer outras influencias que tenhão uma opinião independente; 

isto é essencial nos regimes constitucionais. E o commercio, uma vez nacionalizado, 

concorrerá grandemente para a creação desta classe média. Não são portanto só 

vantagens sociaes que reclamão esta medida, mas também vantagens politicas. 

Ainda mais; não será necessario nacionalisar-se o commercio para depois então 

chegarmos á effectividade da colonização? Ouso afirmar que sim; pois que ao que me 

parece, apezar de todos os ensaios que se pretenda fazer de colonização, emquanto 

esta industria do commercio a retalho estiver nas mãos do estrangeiro, os colonos 

concorrerão em grande parte para ella, irão augmentar a concorrencia quase anarchica 

que já existe nesse ponto, e irão obstruindo cada vez mais esta industria e outras 

industrias pequenas, que já estão obstruidas para os filhos do paiz; e quaesquer sahidas 

que os braços colonos forem achando, será meio de inutilisar a colonização, a não ser 

que o governo queira abrir os cofres e fazer horrorosas despezas; e neste caso eu então 

lhe lembraria com preferencia as colonisações nacionais e etc. 

Senhores, estas materias estão tão ligadas, que, ao falar-se em uma, ocorrem 

pensamentos sobre outras. Continuemos com a questão do commercio a retalhos. 

O antagonismo da opinião de nacionalisar-se o commercio a retalho tem inventado 

contra ella uma objecção que diz ser forte. Dizem aquelles que avistão nesta opinião 

um mal para o paiz, que a questão deve ser tambem meditada em relação aos capitães; 

dizem que estes capitaes são escassos nosso paiz, e por isso seria uma calamidade 

querermos afugentá-los.  
Neste argumento não a exageração. Quem vos disse, senhores, que aquelles que 

querem nacionalisar o commercio querem fazê-lo afugentando os capitães? Pois entre 

a vossa indulencia e a precipitação não ha meio termo? Erro gravissimo seria, se 

alguém concebesse o pensamento de amanhãa ou hoje mesmo passar o commercio a 

retalho do estrangeiro para os nacionais; ao contrario, porém, eu entendo que se deve 

garantir todos os capitaes existentes no paiz, que se deve garantir o commercio a todos 

aqueles estrangeiros que já o exercita e a elle se derão, e até mesmo que se lhes deve 

facilitar os meios de se naturalisarem no nosso paiz. Mas, cumpre-nos tambem fechar 

as portas desta industria a novas pretenções estrangeiras, e facilitar, franquear o seu 

ingressos aos brazileiros. Assim, pois, a isenção para todos os caixeiros brazileiros do 

serviço da guarda nacional, a prohibição de caxeiros estrangeiros, com sensivel multa 

contra os infratores da lei, serão os primeiros passos. Depois destes, a prohibição de 

novos estrangeiros abrirem casas de commercio a retalho, e facilitar-se aos que já têm 

casas estabelecidas a naturalisação. E quanto ao tratado com a França, eu entendo, 

senhores, que a diplomacia, as conferenceas dos dous governos sejão bastantes para 

acaba-lo. Quando uma nação abre os olhos, para conhecer seus justos interesses, 

convençamo-nos de que ella toma logo um posto respeitoso e grave para trazer todas 

as attenções e respeitos. 

-Aquelles que se opoem á nacionalisação do commercio a retalho dizem que esta 

opinião no Brazil é o socialismo na França. Este argumento, ou antes insinuação, é 

destituido de boa fé. 

Ha quem diga isto, senhores. 

Senhores, o quanto teriamos ganho se, em vez de querermos somente estudar as 

sociedades da velha Europa, ensinarmos o que lá se faz, tivéssemos estudado a nossa 

sociedade? Quer me parecer que se Thiers (Louis Adolphe Thiers foi membro da 

Academia francesa, primeiro-ministro de Luís Filipe I da França, em 1836, 1840 e 

1848, e presidente da República francesa de 1871 a 1873 - 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Adolphe_Thiers ) e tantos outros estadistas e 

politicos francezes, no empenho de salvarem a França da propaganda sedutora do 

socialismo, tivessem tantos recursos naturaes no seu paiz para harmonisar interesses 

e acommodar multidões que se levantão em desespero com a esperança de mudança 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Adolphe_Thiers
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sorte como temos no Brazil, o socialismo já teria desapparecido. Mas é que aquella 

nação está em circunstancias todas differentes das nossas. O que quereis chamar 

socialismo no nosso paiz são problemas que a civilisação daquella nação ha muito que 

os resolveu. Nós estamos aquém, e a França além.  
Senhores, a nacionalisação do commercio retalho, a colonização, o trafico, são 

problemas cuja resolução não póde ser mais adiada, a necessidade de resolvê-los nos 

bate á porta, já nos deve assustar. A indústria do nosso paiz reclama muitas medidas. 

(O orador olhando para os Srs. Victor de Oliveira e Pereira da Silva que estão rindo-

se) De que murmurão e motejão os nobres deputados? Achão que a opinião de 

nacionalizar-se o commercio merece isto? 

Se é motejo, eu o repillo, dizendo apenas, que tenho consciencia do que estou dizendo, 

que estou fazendo um serviço ao meu paiz, que estou exprimindo uma necessidade 

palpitante do Brazil, necessidade já sentida e reconhecida por uma grande opinião do 

paiz, e que só pode ser desconhecida pela politica de contradicções irracionais”. 

Neste mesmo ano, assinado pelo Dr. G.B. Bettamio208, o periódico Os Argos 

Pernambuco publicou artigo onde o mesmo pondera que as palavras defendidas por Paula 

Baptista tivesse o condão de amenizar as consequencias que se poderia gerar com a força da 

opinião pública, que, neste caso estaria ligada a uma parcela da sociedade que pudesse se 

manifestar livremente. 

Ora tal fato só seria possível nas classes independentes, dentre as quais a mais poderosa 

seria a classe comercial, que estaria nas mãos dos estrangeiros que, por seu turno são 

indiferentes às questões que não sejam diretamente de seus interesses. 

A questão da nacionalização do comércio rendeu-lhe severas críticas. Fora chamado de 

utópico e visionário209 Artigos ofensivos foram publicados por periódicos da época, dentre os 

quais o Diário Novo e o Diário do Recife, este último citado pelo próprio pernambucano que 

apontou como falácias tais publicações, tendo respondido em dois artigos210 no periódico “O 

Constitucional” de cuja relatoria Paula Baptista era responsável. 

Este fora um dos pontos de relevo da vida política de Paula Baptista, notadamente 

porque em 1864 edita-se a Lei provincial número 590211. 

                                                             
208 Não foi possível localizar informações sobre o Dr. Bettamio. O ARGOS PERNAMBUCANO, Edição 9, pp. 

2-4, 1850. Disponível em <http://memoria.bn.br/docreader/717517/38> Acesso em 12/10/2018.  
209 LEITE, Op.cit. p. 61. 
210 É possível a leitura integral dos artigos que se encontram nos anexos D5 a D8. 
211 CÂMARA, Bruno Augusto Dornelas. op. cit. p. 90. 

http://memoria.bn.br/docreader/717517/38
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3.3. O PROJETO DE LEI DE CARUARU 

Atualmente a cidade de Caruaru, de acordo com os dados do IBGE212 conta com uma 

área territorial de 920.610km2 e uma população estimada no ano de 2018 de 356.872 pessoas. 

Localizada no agreste pernambucano, ficou conhecida como a capital do forró213, porém, 

noutros tempos, traduzia-se apenas como agreste pernambucano. 

Consoante à descrição no site da Prefeitura de Caruaru214, esta começou a tomar forma 

no ano de 1681 quando o então governador de Pernambuco, Aires de Sousa de Castro, concedeu 

à família Rodrigues de Sá uma sesmaria, ou seja, uma extensão de terra cujo objetivo seria de 

desenvolver a agricultura e a pecuária, denominada Fazenda de Caruru. 

No entanto, apenas no ano de 1776, José Rodrigues de Jesus decidiu voltar para a 

fazenda do pai, que havia passado alguns anos abandonada. Pouco tempo após a morte do 

patriarca, a fazenda ganhava uma capela, dedicada à Nossa Senhora da Conceição, que foi 

acolhendo um pequeno povoado ao seu redor.  

Enquanto deputado provincial, Paula Baptista no ano de 1857 lutou para que Caruaru 

fosse elevada da condição de Vila para Cidade, redundando no projeto de nº 20215, que fora 

aprovado no mesmo ano, sem maiores discussões no parlamento, através da Lei Provincial nº 

416 de 18 de maio de 1857216, assinada pelo vice-presidente da província de Pernambuco, 

Joaquim Pires Machado Portela, cujo teor era no sentido de determina a elevação de Caruaru 

de vila a Cidade.  

Interessante questão se verifica no periódico Diário de Pernambuco publicado aos dias 

08 de fevereiro de 1970 sob o título “Nosso bisavô fundou Caruaru”217. Edson Baptista Nunes, 

um dos herdeiros de José Rodrigues de Jesus, veio a reclamar a correção da história contada, 

                                                             
212 Disponível em <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pe/caruaru/panorama> Acesso em 04/02/2019. 
213 Veja FALCÃO NETO, Armando. Capital do forró, a pernambucana Caruaru trará homenagens no São João 

de 2010.n.p.  Disponível em <https://goo.gl/7ycu2n> Acesso em 04/02/2019. 
214 <https://caruaru.pe.gov.br/historia/> Acesso em 03/04/2017. 
215 Não foi possível localizar dito projeto para análise do teor ali contido e suas devidas justificativas. 
216 Não foi possível localizar dito projeto para análise do teor ali contido e suas devidas justificativas. 
217 DIÁRIO DE PERNAMBUCO, Edição 34, p. 13, Disponível em 

<http://memoria.bn.br/docreader/029033_15/1125> Acesso em 13/01/2019.  

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pe/caruaru/panorama
https://goo.gl/7ycu2n
https://caruaru.pe.gov.br/historia/
http://memoria.bn.br/docreader/029033_15/1125
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asseverando ter sido seu bisavô o fundador de Caruaru, e não por Paula Baptista como descrito 

por alguns historiadores que o mesmo descreve no artigo publicado. 

Inobstante sua indignação com a exclusão da figura de seu bisavô, reconhece a 

importância de Baptista na História de Caruaru que, quando fundada no ano de 1782, chamava-

se Fazenda de Caruru, assim discorrendo: 

Ora, as datas que o prof. se refere com a colonização de Caruaru, foi mais ou menos 

1622. E a documentação da Fazenda Caruru começa com o fundador José Rodrigues 

de Jesus, em 1782. Portanto, esta é´a data que temos em mãos, escrita pelo próprio 

punho do fundador, José Rodrigues de Jesus, com pena de pato e tinta de jucá, que 

eram, na época, a tinta e a caneta Parker presente. 

Ilustres historiadores, como é que em 1782 o sr. José Rodrigues de Jesus pedia 

autorização ao sr. Bispo de Olinda, Dom Tomás da Encarnação, para erigir uma capela 

com a invocação de N.S. da Conceição? E como os srs. afirmam que em 18 de maio 

de 1857, Caruaru foi fundada pelo bacharel Francisco de Paula Baptista218? Srs. 

Nelson Barbalho219 e João de Deus220, informem ao povo, que Caruaru em 18 de maio 

de 1857, passou de vila à cidade e que o bacharel lutou bravamente pela lei provincial. 

Façam um monumento histórico ao sr. Paula Baptista, pois êle bem merece.  

A atuação de Paula Baptista foi de extrema importância para a história dos 

Caruaruenses, que ainda hoje registram sua atuação, como se verifica no discurso feito na  

tribuna da Assembleia Legislativa, pelo deputado Tony Gel do PMDB221 celebrando, durante a 

Reunião Plenária do dia 17 de maio de 2017, os 160 anos de Caruaru, ao destacar aspectos 

históricos da Capital do Forró, enfatizou o papel do deputado provincial Francisco de Paula 

Baptista na aprovação da Lei Provincial nº 416, que, em 18 de maio de 1857, elevou a Vila de 

Caruaru à categoria de cidade. 

É possível ainda, como forma de homenageá-lo, ver uma das ruas de Caruaru, no bairro 

de Boa Vista registrada com o nome do então deputado. 

                                                             
218 É possível encontrar em vários momentos o Baptista sem o “p”, inclusive em alguns descendentes também se 

verifica escrito de tal forma. 
219 Autor da obra Caruaru de Vila a Cidade subsídio para a História do Agreste de Pernambuco. Editora CEPE, 

1980. 
220 Apesar de ser indicado no texto como professor, não foi possível localizar informações sobre sua atuação.  
221 ALEPE, Tony Gel registra 160 anos do município de Caruaru. 2017. n.p. Disponível em 

<http://www.alepe.pe.gov.br/2017/05/17/tony-gel-registra-160-anos-do-municipio-de-caruaru/> Acesso em 

19/08/2018. 

http://www.alepe.pe.gov.br/2017/05/17/tony-gel-registra-160-anos-do-municipio-de-caruaru/
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3.4. A COMISSÃO DA LEI HIPOTECÁRIA222 

Como descreve HIRATA223 na Assembleia Geral, Paula Baptista participou de 

importante comissão especial, encarregada de elaborar um parecer sobre o projeto de Nabuco 

de Araújo, acerca da reforma da legislação hipotecária da época.  

Assim, no ano de 1854, na sessão de 14 de agosto, tratada como questão de urgência, 

Desta Paula Baptista apresentou parecer da comissão especial, a que fazia parte conjuntamente 

com os deputados João Manuel Pereira da Silva224 e Firmino Rodrigues Silva225, criada para 

analisar o projeto de lei 124, de autoria do José Thomaz Nabuco de Araújo, deputado e então 

Ministro da Justiça à época, reformando a legislação hipotecária. 

Dita comissão foi eleita pela Câmara dos deputados para o fim de examinar dito projeto 

aos dias 25 de julho do mesmo ano, e, diante da urgência que se perfazia acerca do assunto em 

tela, não teriam tempo maior para desenvolvimento da análise, embora os debates precisariam 

desenvolver-se o mais breve possível.  

Neste ano, Paula Baptista representava Pernambuco na Assembleia Geral, e ao relatar, 

conjuntamente com seus pares ressaltavam, inicialmente a importância da matéria asseverando 

                                                             
222 Interessante notar a seriedade na tramitação para o advento de uma nova legislação e a quantidade de consulta 

realizada para análise do impacto passível de sofrer a sociedade. Vide PARANAGUÁ, João Lustosa da Cunha. 

Reforma Hypotecharia: Projetos e Pareceres. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1860. Disponível em 

<https://arisp.files.wordpress.com/2008/08/reforma-hypothecaria-paranagua-1860.pdf> Acesso em 04/12/2018. 
223 HIRATA, Alessandro. O Processualista Francisco De Paula. Carta Forense, Notáveis do Direito, 01 de set. 

De 2012[B] Disponível em: <http://goo.gl/sl9Bv8>. Acesso em 25/08/2015. 
224 João Manuel Pereira da Silva foi, político, romancista, historiador, crítico literário, biógrafo, poeta e tradutor, 

nasceu em Iguaçu, atual Nova Iguaçu, RJ, em 30 de agosto de 1817, e faleceu em Paris, França, em 14 de junho 

de 1898. Filho do negociante português Miguel Joaquim Pereira da Silva e de Joaquina Rosa de Jesus. Em 1834 

foi estudar Direito em Paris, formando-se em 1838. Lá participou das atividades do grupo Niterói, escrevendo para 

o segundo número um artigo importante, o primeiro em que um brasileiro expunha certas diretrizes da crítica 

romântica. De volta à pátria, foi advogado e político. Pelo Partido Conservador elegeu-se deputado provincial, 

depois geral, quase sem interrupção, de 1840 a 1888, quando entrou para o Senado. Era titular do Conselho do 

Império. Disponível em <http://www.academia.org.br/academicos/j-m-pereira-da-silva/biografia> Acesso em 

04/12/2018. 
225 Nasceu no Rio de Janeiro em 23 de outubro de 1815, e faleceu em Paris, em 4 de julho de 1879. Filho de 

Firmino Rodrigues Silva e de Ana Joaquina. Bacharelou-se em Direito pela Academia de São Paulo (1836). 

Mudando-se para o Rio de Janeiro, dedicou-se por algum tempo à advocacia, ingressando depois na magistratura. 

Foi juiz municipal em Valença, juiz de direito em Ouro Preto (1841), chefe de Polícia em Minas Gerais, quando 

da Revolução Liberal de 1842, e desembargador na relação da Corte, com exercício no Tribunal do Comércio. 

Atraído pela política, foi deputado à Assembleia Geral Legislativa por Minas Gerais, nas 8° e 9° legislaturas (1850-

56) e, depois, Senador (1861). Teve destacada atuação jornalística nas páginas de O Cronista (1836-37), O Brasil 

e O Constitucional (1862-64), no Rio de Janeiro, e foi também poeta. Ingressou no IHGB em 4/2/1839 como sócio 

honorário. Comendador da Ordem de Cristo e oficial da Ordem da Rosa. Disponível em 

<https://ihgb.org.br/perfil/userprofile/FRSilva.html> Acesso em 04/12/2018.  

http://pt.wikisource.org/wiki/Galeria_dos_Brasileiros_Ilustres/Jo%C3%A3o_Manuel_Pereira_da_Silva
https://arisp.files.wordpress.com/2008/08/reforma-hypothecaria-paranagua-1860.pdf
http://www.academia.org.br/academicos/j-m-pereira-da-silva/biografia
https://ihgb.org.br/perfil/userprofile/FRSilva.html
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que a mesma estaria diretamente ligada às práticas negociais, importando no desenvolvimento 

da indústria, da agricultura e no desenvolvimento econômico do país. Segundo seus relatores, 

nas nações mais cultas da Europa, a atenção dos estadistas e jurisconsultos já se voltava para o 

estudo das questões hipotecárias, não havendo nada de mais palpitante que a necessidade de 

harmonizar dita legislação com o espírito do século, com a marcha da civilização e com os 

interesses da agricultura e da indústria. 

No Brasil havia três tipos de hipoteca: a privilegiada, que nasce da natureza da transação 

ou da qualidade das pessoas contratantes; a convencional,  que procede do ajuste e acordo das 

partes podendo ser especial sobre um objeto ou geral recaindo sobre todos os bens móveis e 

imóveis do devedor, presentes ou futuros; e a quirografária, considerada pela legislação toda 

aquela que deve sujeitar-se ao rateio. De todas a pior delas em relação a controle seria a 

privilegiada, posto reinar total confusão e desordem na legislação. 

A legislação que vigorava no Brasil era herança de Portugal e, segundo a comissão, 

seria, com pequenas modificações, ainda o próprio direito romano; indigesta compilação de 

casos mal resolvidos e arbitrários que se prestavam à má-fé e a fraude, notadamente pela 

ausência de publicidade. 

De toda sorte, salientavam que, embora nos anos de 1813 com o advento da Lei de 21 

de outubro que autorizava o governo a estabelecer a inscrição das hipotecas no sentido de 

configurar uma segurança contra fraudes e garantia aos direitos dos credores, e apenas em 1816 

com o regulamento de 14 de novembro que cria tal registro para as hipotecas, a insegurança 

ainda se perpetrava, posto que tal comando se voltava apenas para as hipotecas convencionais. 

Não coadunava a legislação com as necessidades da época e o Brasil, assevera o parecer, 

como um país novo, onde apenas começa a agricultura e nasce a indústria, precisa de um direito 

hipotecário estabelecido de forma mais segura, para fins de que tanto a agricultura quanto a 

indústria encontrem maior facilidade de acesso aos capitais necessários ao seu 

desenvolvimento. 

A razão é clara, diziam, o capitalista tem receio de emprestar, porque ainda mesmo 

sendo credor hipotecário, ignora as hipotecas privilegiadas por ausência de publicidade e que 

possuem preferência por ocasião do pagamento. 
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Rendendo elogios ao projeto apresentado por Nabuco, aduz a comissão que o mesmo 

tende a um fim útil de cuja ideia é ansiosamente esperada por todos, mas não deixou passar um 

pequeno e importante detalhe que seria alvo de inúmeros debates posteriores. 

O projeto originário versava em seu artigo 9º que a transmissão entre vivos por título 

oneroso ou gratuito de bens suscetíveis de hipoteca, assim como a instituição do ônus reais, não 

operariam seus efeitos a respeito dos terceiros senão pela transcrição e desde a data dela, 

acrescendo no parágrafo 7º que a transcrição não induziria a prova do domínio, que ficaria a 

salvo a quem for.  

Nesse ponto, a comissão elogia a ideia de se trazer à escritura de compra e venda uma 

nova formalidade que seria facilmente resolvida, mas emite parecer no sentido de conferir às 

transcrições maior valoração do que a descrita no projeto, no sentido de conferir a transcrição 

prova de propriedade226 e não mera presunção, posto que sendo ela recomendada e obrigatória, 

tende ser de lógica rigorosa e conveniente para afastar os meios de fraude. 

A reforma hipotecária só foi concretizada dez anos após a apresentação do parecer da 

comissão, sendo publicada, após o pronunciamento de D. Pedro II na sessão de 3 de maio de 1864, 

quando o Imperador, perante as câmaras em Assembleia Geral, voltaria ao tema da necessidade 

da reforma da legislação hipotecária de 1846 e da magistratura: “são necessidades cujo remédio 

se reclama com instância”227. 

3.5. DO PARTIDO CONSERVADOR AO LIBERAL 

Paula Baptista apesar de conservador tinha muitas ideias liberais228, e, não tardou tornar-

se um, sendo certo que foram esses, os últimos anos de sua vida pública. Como nos conta 

                                                             
226 Nesse sentido “O domínio é um direito absoluto, erga omnes: Se não existe em relação a terceiro, tambem não 

pode existir entre as próprias partes contratantes. Um domínio que só é domínio entre os contratantes, mas que não 

o é em relação a terceiros, é uma monstruosidade que repugna à razão". Pereira, Lafayette Rodrigues, 1834-1917. 

Direito das coisas. Ed. fac-similar. -Brasília: Senado Federal: Superior Tribunal de Justiça, 2004, P. 176. 
227 Veja todo o trâmite do projeto de lei em <https://arisp.wordpress.com/2010/03/06/projeto-nabuco/> Acesso em 

04/12/2018. Veja ainda sobre a reforma <https://arisp.wordpress.com/tag/reforma-hipotecaria/> Acesso em 

10/04/2019. 
228 Como explica Ana Cristina Pereira Lage, no sentido original, o termo liberalismo refere-se a uma filosofia 

política que tenta limitar o poder político, defendendo e apoiando os direitos individuais. Tais idéias surgiram com 

os pensadores iluministas do século XVIII, como John Locke e Montesquieu, que tentaram estabelecer os limites 

do poder político ao afirmarem que existiam direitos naturais e leis fundamentais de governo que nem os reis 

poderiam ultrapassar sob o risco de se transformarem em tiranos. Tais pensamentos combinavam com a idéia de 

que a liberdade comercial iria ser benéfica a todos. Tal idéia foi posteriormente associada com a defesa do 

https://arisp.wordpress.com/2010/03/06/projeto-nabuco/
https://arisp.wordpress.com/tag/reforma-hipotecaria/
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LEITE229, iniciou ele como conservador, sendo tempo depois Conciliador, Tolerante, Liberal e 

acabou sua trajetória fazendo parte do diretório do partido Progressista. 

Duramente criticado pelo periódico “Diário do Recife”, mesmo quando já afastado da 

vida política, defendeu-se por meio de alguns artigos no periódico “O Constitucional”, do qual 

era redator como dito alhures, publicados no ano de 1861, sendo possível vislumbrar que sua 

visão política, muitas vezes romanceada nutria o  desejo de um país desenvolvido, sobretudo 

respeitoso às leis e à Constituição, e fora exatamente  pelas defesas que lhe pareciam alheias à 

tal finalidade que o fez afastar-se definitivamente da vida pública retomando o ofício de 

advogado na Rua das Trincheiras, 19230. 

Como nos conta Luiz Nascimento231 Francisco de Paula Baptista defendia-se, em 

extensos artigos, de acusações do Diário De Recife à sua atuação política. Tornara-se 

constantes, ainda, a divulgação de longos discursos de elementos liberais, pronunciados na 

Câmara dos Deputados, a par de uma série constante de comentários redacionais sob o título 

“Ecos do Parlamento”, cujo trigésimo terceiro artigo saiu na última edição do jornal, que foi 

suspenso, inesperadamente a 30 de setembro, com o número 155. 

                                                             
capitalismo. O liberalismo econômico pregava o fim da intervenção do Estado na produção e na distribuição das 

riquezas, o fim das medidas protecionistas e dos monopólios e defendia a livre concorrência entre as empresas.  

No Brasil, as idéias liberais chegaram no início do século XIX, tendo maior influência a partir da Independência 

de 1822. Após a independência, os liberais tencionavam ampliar o poder legislativo em detrimento do poder real. 

Durante o período Imperial teremos a formação de dois grupos políticos distintos no Brasil: liberais e 

conservadores. Os primeiros defendiam um sistema de educação livre do controle religioso, uma legislação 

favorável à quebra do monopólio da terra e favoreciam a descentralização das províncias e municípios. Os 

conservadores opunham-se a essas idéias. Todo o período imperial foi marcado por tensões e conciliações entre 

os dois grupos. Vários conservadores passaram para o lado liberal e como também vários liberais foram 

responsáveis por fundar o Partido Republicano no final deste período. Disponível em 

http://www.histedbr.fe.unicamp.br/navegando/glossario/verb_c_liberalismo.htm Acesso em 11/12/2018. Para 

aprofundamento no tema PAIM, Antonio. História do Liberalismo Brasileiro. 2ª ed. São Paulo: LVM Editora, 

2018.  
229 Op. cit. p. 62. 
230 Não é possível ver nos dias de hoje a Rua das Trincheiras onde funcionou o escritório de Paula Baptista, tendo 

em vista que intervenções na área central do Recife ocorrida entre os anos de 1971 e 1973, a partir da abertura, 

prolongamento e alargamento da Av. Dantas Barreto no trecho entre o pátio da Igreja N. S. do Carmo e a Praça 

Sérgio Loreto, justificada pela necessidade de buscar uma solução capaz de enfrentar o cenário caótico do tráfego 

de veículos na parte central da cidade e possibilitar uma ligação direta e fluente entre o centro e a zona sul da 

cidade, acarretou a supressão de paisagem do bairro de São José, nesse período, centenas de imóveis (casas, 

sobrados, pardieiros, prédios) e várias ruas dentre as quais Águas Verdes, Hortas, Augusta, Alecrim, Dias Cardoso, 

Santa Teresa, Trincheiras, Laranjeiras. Vide DANTAS, Rafael. 5 ruas que sumiram do Centro do Recife. Revista 

algomais, 2017, n.p. Disponível em <http://revista.algomais.com/noticias/5-ruas-que-sumiram-do-centro-do-

recife> Acesso 03/07/2017. 

231 NASCIMENTO, Luiz do. História da imprensa de Pernambuco de 1821 a 1954. Recife: Imprensa Universitária 

- Universidade Federal de Pernambuco, 1966, p. 163. 

http://www.histedbr.fe.unicamp.br/navegando/glossario/verb_c_liberalismo.htm%20Acesso%20em%2011/12/2018
http://revista.algomais.com/noticias/5-ruas-que-sumiram-do-centro-do-recife
http://revista.algomais.com/noticias/5-ruas-que-sumiram-do-centro-do-recife
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Para Paula Baptista as lutas partidárias haveriam de ser em prol do país, e não uma 

guerra pessoal que o fez sentir após sair do partido conservador e aliar-se ao liberal, uma vez 

que perseguia suas convicções políticas, e, a partir do momento que não via mais que estas 

coadunassem com as propostas partidárias, afastou-se, o que não foi bem visto lhe acarretando 

assim, dissabores, os quais buscou esclarecer para fins de que seus eleitores pudessem ao menos 

refletir acerca do que seria correto ou não. 

No artigo publicado aos dias 19 de setembro do ano de 1861, Paula Baptista aduz que o 

Diario do Recife em publicação feita, aviltara seu carater como o de um aventureiro político, 

merecedor de uma execração no presente e que na marcha desvairada tem dado à discussão um 

sentido pessoal que não deveria existir, motivo pelo qual levaria ao leitor sua defesa. Assim 

discorrendo: 

“Ora, ainda quando fosse possivel ao Diario do recife esmagar minha pessoa, será 

crível que deste sacrificio nascessem flores e fructos, que todos se apressassem em 

colher? O que é minha pequena individualidade em relação aos destinos de um vasto 

paiz, de um grande imperio, e de um excellente povo, identificado com suas 

instituições, paciente nos soffrimentos, e animado de bellas esperanças? Em que tenho 

eu contribuido para o máo tempo que corre, eu, ha quatro annos, no exercicio de meu 

emprego, e em trabalhos de advogacia? Se alguma cousa posso valer é somente pelos 

meus principios e minhas opiniões. Se ellas não são verdadeiras, o campo é vasto, o 

assumpto grande e a occasião opportuna  para uma victoria, não igual a do carrasco 

contra a victima, mas digna de espiritos illusttrados e possuidos do sincero desejo de 

bem servirem o paiz. Deixar, porém, meus escriptos incólumes, minhas opiniões 

vivas, e atacar minha pessoa, não é este por certo o dever, nem o procedimento regular 

de um partido que, governando o paiz ha doze annos, insiste em invocar bons titulos 

para continuar a governa-lo. 

Por outro lado, o motivo unico desta luta pessoal, em que uma maledicencia illogica 

me tortura, ora apresentando-me como um homem positivo, que só enxerga neste 

mundo interesses materiaes, ora como um romancista político, entregue aos assomos 

de uma grande imaginação, imputações estas que se destroem reciprocamente, o 

motivo desta luta pessoal, dizia eu, consiste simplesmente em haver-me retirado do 

partido ordeiro para ligar-se ao liberal”
 232

.   

No que toca os motivos ensejadores de seu ingresso no partido Liberal assevera: 

É verdade que já estive com o partido da ordem, e que muito me honra; mas esta não 

é a questão. Serão as circunstancias de hoje as mesmas qua as daquelle tempo? Está 

hoje a sociedade em movimentos convulsivos, de modo que tenhamos de fortificar o 

poder para bem defende la? O partido da ordem emprega hoje vigilante solicitude em 

amparar o paiz contra quaesquer tendencias perigosas, ou antes emprega grosseiro 

egoismo que arruína as lentes de felicidade publica? Conserva-se por ventura fiel aos 

seus principios e as suas crenças? É essencialmente hoje o que já fôra? Eis o que ha a 

pensar e considerar maduramente, e eis por conseguinte mais uma razão para o Diario 

do Recife ter tido o cuidado de refutar os meus artigos publicados no Constitucional, 

                                                             
232 O CONSTITUCIONAL, Edição 147, p.1, 1861-B. Disponível em 

<http://memoria.bn.br/DocReader/720712/585> Acesso em 02/07/2018. 

http://memoria.bn.br/DocReader/720712/585
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nos quaes teria muito que ver para não affirmar, como affirmou, que fui solidário com 

ese partido até o fim do anno passado. 

Logo que a politica de conciliação tomara o nome de politica de tolerancia, das tres 

uma: ou o partido conservador confessar-se-hia intolerante aos olhos do paiz, caso 

este, em que morreria esmagado com o peso de sua propria condemnação; ou seria 

realmente tolerante, caso este em que a obra corresponderia fielmente ao designio 

anunciado, e o principio de ordem em harmonia com a liberdade faria desabrochar 

uma nova existencia prospera ao paiz; ou finalmente declarar-se-hia tolerante não o 

sendo, cao este em que a hypochrisia teria de representar o primeiro papel, e o 

principio de ordem teria de converter-se em um egoismo grosseiro e imundo, que 

arruinaria a nação. Infelizmente foi isto o que aconteceu.  

Deste meu modo de ver e apreciar à marcha dos acontecimentos se conclue bem 

claramente que é do tempo da politica de tolerancia para cá, que eu tiro os principaes 

motivos de minhas divergencias com o partido conservador; tempo justamente em que 

vivi desligado de partidos233. 

Outros dois artigos foram publicados por Paula Baptista em defesa aos excessos 

difamadores do jornal do partido contrário, não se podendo deixar de chamar atenção à postura 

retilínea que buscara manter durante sua vida política, defendendo suas concepções em vários 

momentos das nove legislaturas em que representou o estado de Pernambuco, quer fosse como 

deputado provincial, quer fosse como deputado da Assembleia Geral. 

Ao defender sua mudança partidária, assegurou ter sido sempre um homem de firmes 

convicções, coerente com seus princípios, de sentimentos desinteressados, inimigo natural de 

exaltações, abusos e violências vindas de onde viessem, e, por isso, sempre condenou os 

excessos, as práticas ruinosas, a excessiva intolerância, as provocações e injustiças causados 

pelo partido ordeiro.  

Ligado aos liberais, vê os ordeiros subverterem todos os princípios e reagirem 

furiosamente contra as tendências pacíficas do país, atacando a Constituição, fazendo da 

violação das leis a base de sua conservação. Ser liberal, não fez como que Paula Baptista 

deixasse de ser ordeiro, como diz, mas, ordeiro no sentido de atentar-se a prevenir a desordem, 

mitigando os azedumes populares, animando a confiança pública nos recursos da lei e 

aconselhando a perseverança dos bons princípios, sustentando: 

Tenho reservado para mim o direito de ver por que estrada viemos do passado para o 

presente, e qual a que se deverá seguir do presente para o futuro. Fui conservador, fui 

conciliador e tolerante; e, sem perder nenhum destes predicamentos, sou hoje liberal. 

E nisso faço consistir minha gloria, que o Diario do Recife tão deshumanamente me 

quer roubar. 

Fique-se, portanto, o Diario do Recife com a felicidade de obedecer á obstinação em 

viver do passado, e deixe que me fique a infelicidade de viver das inspirações do 

futuro; fique-se com a satisfação de obedecer aos seus interesses do dia, e deixe que 

                                                             
233 Ibidem. 
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me fique o desgosto de obedecer aos interesses de amanhã, que poderão vir para todos; 

fique-se com a honra de obedecer ao odio, e deixe que eu persista no desar234 de 

obedecer á logica235. 

Para José Fiel Leite, que acompanhou sua vida política desde o início, tudo que fora 

conquistado o foi por merecimento, pelo talento e grandeza próprios, restando lamentável que 

não tenha ocupado as altas posições do país e que a província de Pernambuco não o tenha tido 

como representante nato. 

Paula Baptista, como homem público, não se opôs em mudar de partidos para alcançar 

suas convicções e desejos muitas vezes alçados à condição de romance. Na verdade, pode-se 

asseverar que o que ele não se permitiu foi defender premissas com as quais não pactuava. 

                                                             
234 Infortúnio, desventura, desgraça. Ato desonesto ou indecoroso. Falta de elegância, de graça; desaire. Dicionário 

Aurélio online. Disponível em <https://www.dicio.com.br/desar/> Acesso em 09/04/2019. 
235 O CONSTITUCIONAL. Edição 125, p.1, 1861-A. Disponível em 

<http://memoria.bn.br/DocReader/720712/497> Acesso em 02/02/2019. 



    
 

 
  

4. UM MANUAL PARA O IMPÉRIO: O PROCESSO VISTO POR FRANCISCO DE 

PAULA BAPTISTA E O CONTRIBUTO ÀS BASES CIENTÍFICAS DO PROCESSO 

CIVIL 

Com o intuito de situar o leitor para uma melhor compreensão das ideias defendidas por 

Paula Baptista, no ano de 1855, com forte influência da Igreja Católica236 por ser a religião 

adotada no território nacional237, vigoravam no tocante ao processo civil, as Ordenações 

Filipinas238. O Regulamento 737 de 25 de novembro de 1850, veio a regulamentar o processo 

das causas comerciais e viria a ser estendido ao processo civil pelo Poder Legislativo no ano de 

1890 com o advento do Decreto 763 de 19 de setembro de 1890239.  

Com o Regulamento 737 tem-se o marco do processo civil brasileiro vigorando em 

âmbito nacional, a partir de 1890, ainda que com influência das Ordenações Filipinas, trazendo 

ele uma forma mais simplificada de entender e desenvolver o processo. Somente no ano de 

1939 vamos encontrar outra legislação nacional com a promulgação do código de processo 

civil240. 

Isto porque, a Constituição Republicana de 1891 concedeu competência para os Estados 

legislarem sobre processo, mas nem todos o fizeram, vigorando então dito decreto por um 

período de quase um século.  

                                                             
236 As análises de conjuntura refletem, também, a autoconsciência histórica da Igreja no Brasil. A legitimidade 

religiosa e política da Igreja no Brasil é o resultado de um longo processo, que acompanha a própria história do 

Brasil, desde 1500. O poder estabelecido, no período colonial, promoveu um modelo de Catolicismo, conhecido 

como Cristandade. Nele, a Igreja era uma instituição subordinada ao Estado e a religião oficial funcionava como 

instrumento de dominação social, política e cultural. A crise desse modelo é iniciada, simbolicamente, em 1759, 

com a expulsão dos jesuítas e com a progressiva hegemonia da nova mentalidade racionalista e iluminista. No 

segundo reinado, em 1840, começa um novo período na história da Igreja no Brasil, conhecido como romanização 

do Catolicismo, voltado à colocação da Igreja sob as ordens diretas do Papa e não mais como uma instituição 

vinculada à Coroa luso-brasileira. Esse novo período inclui três fases: a da reforma católica, a da reorganização 

eclesiástica e a da restauração católica. Para aprofundamento vide AZEVEDO, Dermi. A Igreja católica e seu 

papel político no Brasil. In Estudos avançados. Vol. 8, n. 52, São Paulo, Sept/Dec. 2004, (n.p.). Disponível em 

https://goo.gl/zSAeDG Acesso em 04/01/2019. 
237 A Constituição de 1824 já definia o catolicismo como a religião predominante do país: “Art. 5. A Religião 

Catholica Apostolica Romana continuará a ser a Religião do Imperio. Todas as outras Religiões serão permitidas 

com seu culto domestico, ou particular em casas para isso destinadas, sem fórma alguma exterior do Templo”. 
238 Na íntegra disponível em http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/ordenacoes.htm Acesso em 18/04/2017. 
239 GAIO JÚNIOR, Antônio Pereira. Direito Processual Civil: teoria geral do processo, processo de conhecimento 

e recursos. V. 1. 2ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2008, 412 págs. p. 9. 
240 GAIO JÚNIOR, idem. 

https://goo.gl/zSAeDG
http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/ordenacoes.htm
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Como aduz COSTA241: 

“O Regulamento n. 737, porém, deve ser observado em função de seu tempo e de 

acordo com a mentalidade brasileira no momento de sua elaboração e de sua 

promulgação.  

Em 1850, as novas doutrinas processuais ainda não haviam sido lançadas na Europa. 

O livro de Oscar Bülow, “Die Lehre von den Processeinreden und die 

Processvouraussetzungen”, justamente considerado como marco inicial de renovação 

dos estudos processuais, a partir do qual se inicia a revisão dogmática dos princípios 

fundamentais do direito processual civil, só foi publicado em 1868. 

Com exceção do Código de Processo Civil francês, de 1806, os principais códigos de 

processo promulgados na Europa são posteriores ao Regulamento n. 737. 

(...) O exame comparativo do regulamento com os Códigos italiano, português e 

espanhol, que lhe são posteriores, revela a superioridade daquele, no ordenar o 

processo das causas comerciais, especialmente no que respeita à economia e 

simplicidade dos atos e das formas procedimentais. 

Mas, sobretudo, o melhor Regulamento merece respeito e louvores, “pelo muito que 

contribuiu para a própria formação da consciência processual brasileira”. 

O período demarcado na pesquisa aduz a época do Brasil-Império, onde a visão do 

processo traduzia-se em mera práxis, além de uma “economia latifundiária e escravista, 

profundamente marcada pela desigualdade social”242. 

Nesse cenário, como professor da Faculdade de Olinda, na cadeira de processo civil, 

encontramos duas obras produzidas por Francisco de Paula Baptista que, apesar de suscintas, 

sendo uma voltada ao processo civil, objeto da pesquisa, e outra a hermenêutica, a contribuição 

é deveras significante, notadamente pela proximidade de seus discursos a discussões tão 

salutares hodiernamente. 

Nota-se em suas poucas linhas a seriedade pela qual entendia devia ser o processo 

tratado e ensinado. Para ele, o processo era uma ciência, e sua teoria traduzia-se como inerente 

à própria compreensão, havendo que dominar os princípios que o norteava para o alcance da 

finalidade que com ele se pretendia chegar. 

                                                             
241 COSTA, Moacyr Lobo. Breve notícia histórica do Direito Processual Civil Brasileiro e de sua literatura. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais e Editora da Universidade de São Paulo, 1970, pp. 32-33. 
242 OLIVEIRA, Sônia Regina Martins de. Entre a retórica e a ciência: um estudo sobre os juristas brasileiros do 

século XIX José Maria de Avellar Brotero r Francisco de Paula Baptista. In Nova História Brasileira do Direito. 

Ricardo Marcelo Fonseca (org.). Curitiba: Juruá, 2012, p. 198. 
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Entendia que o ensino do direito processual pressupunha raciocínio, pensar 

filosoficamente as questões mais complexas partindo da principiologia, e não o fazer 

automático que se obtém decorando fórmulas simples. Afirmava243: 

“O Ensino do Direito, reduzido simplesmente aos textos das leis sem exame de suas 

razões e de seu espirito, é um erro calamitoso e deploravel: por um lado afugenta os 

talentos, que querem aprender raciocinando e desenvolvendo a intelligencia, 

sujeitando-os unicamente ao trabalho estéril e fastidioso de decorar; e a este respeito 

nunca me esquecerei das seguintes palavras d’um jurisconsulto, professor d’uma das 

Academias do Direito de Pariz: A letra da lei só fica gravada na memoria, quando o 

raciocínio lhe serve de buril: por outro lado encobre a insufficiencia dos mestres, que, 

por esse modo, ficando a salvo da solução de todas as questões difficeis, não precisão 

entrar no desenvolvimento philosophico da sciencia com a applicação dos seus 

principios geraes, e conseguintemente nunca têem ocasião de patentear a extensão, 

merito, e valor do seu proprio espirito”. 

Por entender que a compreensão do processo residia na análise dos diversos sistemas 

legais e que desta forma tornar-se-ia passível o entendimento das disposições do direito e sua 

aplicação justa e conveniente, criticava o ensino reduzido a mera instrumentalidade 

asseverando244: 

“Ora, estas razões dominão com maior força na sciencia dos diversos methodos e 

formas de proceder em juízo, que certamente não existem por mera vontade e capricho 

dos legisladores; mas exprimem verdades importantes, ligadas entre si, e formando 

um systema capaz de realisar a justiça entre os homens. Em verdade, é triste suppôr 

que a sciencia do processo se reduz á arte de instrumentar, á tradição de usos e estylos, 

e á meras formas materiais a ponto de n’um cartorio se-aprendel-a melhor, do que nas 

Academias”.  

Pensar o processo como ciência fez com que Paula Baptista decidisse elaborar um 

compêndio de teoria e prática do processo civil, que embora limitado na parte positiva, 

permitisse a extensão na parte geral e teórica. 

A visão do jurista demonstra o pano de fundo que se permeava a Faculdade de Direito 

do Recife que se abria para atualizações e apropriações da Ilustração, enquanto de outro lado a 

Faculdade de São Paulo reproduzia o autoritarismo e o pragmatismo de forma mais fechada, 

politicamente245.  

                                                             
243 BAPTISTA, Francisco de Paula. Compendio de Theoria e Pratica do Processo Civil comparado com o 

commercial, 1ª ed. Recife: Typ. Universal. 1855 p. V. 
244 Idem, p. VI. 
245 CERQUEIRA FILHO, Gisálio; NEDER, Gizlene. (Mal)dito instante. Brasil Debate, 2016. n.p. Disponível em 

<http://brasildebate.com.br/maldito-instante/> Acesso em 08/12/2018. 

http://brasildebate.com.br/maldito-instante/
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Outro motivo ensejador para o desenvolvimento do Compendio, acredita-se residir no 

fato de ser lente (professor) da Faculdade de Recife, vez que havia determinação na Lei de 11 

de agosto 1827 (a mesma que criou as faculdades de direito) no artigo 7º246 de que caberia aos 

lentes a escolha ou a criação dos compêndios de sua profissão. Como lente do 5º ano na 

disciplina de processo civil, caberia a ele, após a edição do decreto 737/1850 a escolha dos 

materiais a serem utilizados em aula, os quais não lhe apeteciam a forma como eram descritos, 

e assim o fez.  

Então, no ano de 1855 publica sua primeira obra  “Compendio de Theoria e Pratica do 

Processo Civil, comparado com o comercial” para ensino das matérias de sua cadeira e em 1860 

lançava sua segunda e última obra “Compendio de Hermeneutica Juridica” que viria a ser 

reunida ao compendio de processo civil em 1872 quando da publicação da terceira edição, obras 

que marcariam o grande prestígio do jurista, escritor e professor: 

“[...] com o seu Compendio de theoria e pratica, e ao depois com este outro elevou-se 

até onde tem chegado os escriptores e os talentos brasileiros. Só é a custa de muito 

estudo e de talento superior, que se pode produzir fructos de semelhante ordem, ele 

foi beber na propria fonte da sciencia, sem servir-se das aguas já purificadas por outros 

talentos”247.  

No ano de 1865 fora publicada as “Postillas de Pratica”, cujo conteúdo nada mais era 

que a reunião das ideias das obras de Paula Baptista com a de Joaquim Ignácio Ramalho248, 

contemporâneo seu e professor da faculdade do Largo de São Francisco e a quem competia a 

disciplina de processo. Foram, ambos, ícones do processo como doutrina Buzaid249.  

Voltando à obra de Paula Baptista, é preciso salientar que sua diferença reside, 

principalmente quando comparada com obras produzidas por lentes da então concorrente 

Faculdade de São Paulo, na forma de desenvolvimento conteudista, notadamente por ter Paula 

                                                             
246 “Art. 7.º Os Lentes farão a escolha dos compendios da sua profissão, ou os arranjarão, não existindo já feitos, 

com tanto que as doutrinas estejam de accôrdo com o systema jurado pela nação. Estes compendios, depois de 

approvados pela Congregação, servirão interinamente; submetendo-se, porém, á approvação da Assembléa Geral, 

e o Governo os fará imprimir e fornecer ás escolas, competindo aos seus autores o privilegio exclusivo da obra, 

por dez anos”. 
247 LEITE, Op. cit. p. 62. 
248 Em Joaquim Ignácio Ramalho (1810-1902) teria a Faculdade de São Paulo não apenas um dedicado mestre, 

mas o direito brasileiro o seu praxista no Império. (...) Determina toda a obra de Ramalho o sentido prático de sua 

produção como ele próprio enunciava em seus Elementos. (...) Nas letras jurídicas tem seu lugar definido: no curso 

diário da vida forense, como Paula Baptista o tem na teoria do processo (DUTRA, 1992, p. 55-56).  
249 BUZAID, Alfredo. Paula Baptista: Atualidades de um velho Processualista. In Grandes Processualistas. São 

Paulo: Saraiva, 1982, p. 51. 
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Baptista estabelecido uma metodologia que se sobrepôs às da época, organizando e 

sistematizando o processo para além da prática forense, o que parecia ser um padrão, rompendo 

assim com a transcrição da oralidade250. 

Nesse sentido também é a ilação de BEVILAQUA251: 

 “Não foi, porém a política nem o jornalismo, em que se assinalou vantajosamente, 

nem a oratória, em que primou pela facilidade da expressão, e pelo vigor da dialética, 

nem outro qualquer gênero de atividade mental, que lhe deu a celebridade. Foram as 

lições na Faculdade de Direito, e os dois compêndios, que publicou, para uso de seus 

alunos e do foro. [...] Tão grande prestígio adquiriu o ensino de Paula Baptista que a 

imaginação popular o evolveu numa auréola de lenda”. 

A preocupação de Paula Baptista em ver o processo como uma ciência e de que a lei é 

um certame que precisa ser explicada não apenas fora pontuada no prólogo da primeira edição, 

como aparece de forma clara na terceira edição de sua obra, a última em vida, à qual adotaremos 

como base de nossa pesquisa, por traduzir-se na mais fidedigna em virtude de ter sido a última 

a ser publicada ainda em vida252. Vejamos 

“Se os tratados aprofundados são uteis á sciencia, não menos util é resumir com 

clareza e precisão os principios, que regem uma materia. 

Em Roma sabios jurisconsultos, como Ulpiano, Paulo e Gaio julgarão de summo 

interesse escrever tratados elementares, e assim o fizeram. 

Mas um livro pode ser elementar e conter, todavia, grande alcance scientifico, o que 

muito vál, mormente no estudo do regime judiciario, cujas leis teem deixado em 

silencio até hoje grande somma de noções rudimentaes pelo motivo, sem duvida, de 

suppol-as adqueridas nas escolas de direito. 

 A lei é certamente um preceito, e não uma doutrina; mas, em muitos casos, antes dos 

arestos deve existir o raciocinio e a doutrina. 

Ora, para que os professores de direito bem instruão seus alumnos nos principios 

geraes da sciencia, e d’ahi possão bem explicar as leis, que methodo de ensino deverão 

seguir? No ensino oral ideas de real interesse quasi sempre fogem imediatamente á 

memoria dos ouvintes; ao passo que, quando deduzidas em notas escriptas, 

permanecem para facilidade e adiantamento do estudo, ficando o autor sujeito á 

esclarecida critica, donde possão provir melhores apreciações e combinações para a 

intelligencia e appllicação das leis e progresso da sciencia”253. 

A recepção da obra foi tão grande que esgotou rapidamente, sendo publicada em 1857 

a 2ª edição. Ao todo foram publicadas 8 edições da obra, a 3ª em 1872, a 4ª em 1890, a 5ª em 

                                                             
250 OLIVEIRA, 2012, op.cit. p. 204-205. 
251 Op. cit. p. 309. 
252 ROSA, Eliézer. Capítulos de História do Direito processual Civil Brasileiro.  Cadernos de Processo Civil 3. Rio 

de Janeiro: Editora Rio, 1975, p. 58. 
253 BAPTISTA, Francisco de Paula. Compendio de Theoria e Pratica do Processo Civil comparado com o 

commercial, 3ª ed. Pernambuco, 1872, prólogo, n.p. 
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1898, a 6ª em 1901. Curioso observar que as edições 7ª e 8ª são encontradas com publicações 

em anos e por editoras distintas254. 

PEDRO DUTRA255, ao elaborar estudo sobre a literatura jurídica no Império, salienta 

que fora a obra de Paula Baptista tomada como marco, impondo já em seu primeiro trabalho, 

um padrão de escrever direito, demonstrando um estilo exato e de simplicidade precisa ao tratar 

a matéria.  

LIEBMAN, cuja contribuição à construção da processualística brasileira foi deveras256, 

ao discorrer sobre seu entendimento acerca da autoridade da coisa julgada257 em aula ministrada 

na Faculdade de São Paulo cita o pernambucano a quem reverencia258: 

O grande mestre do processo brasileiro, Paula Baptista, já deu em seu tempo uma 

definição dos limites objetivos da coisa julgada, que ainda hoje é aceitável. Escreveu 

ele: "A autoridade da coisa julgada é restrita à parte dispositiva do julgamento e aos 

pontos aí decididos, e fielmente compreendidos em relação aos seus motivos 

objetivos". 

                                                             
254 É possível encontrar a sétima edição publicada no ano de 1907 pela editora H. Garnier, Rio de Janeiro e no ano 

de 1910 pela editora Livraria Clássica Editora de A.M. Teixeira, Lisboa, da mesma forma que se verifica a oitava 

edição publicada no ano de 1930 pela editora Livraria Clássica Editora de A.M. Teixeira, Lisboa e no ano de 1935 

pela Livraria Acadêmica Saraiva, São Paulo. Parece que, em razão da proximidade dos anos e distâncias 

geográficas as editoras desconheciam a iniciativa de cada uma no sentido de viabilizar uma reedição da obra.  
255 DUTRA, Pedro. Literatura Jurídica do Império. Rio de Janeiro: Topbooks, 1992, p. 54. 
256 Por conta da segunda guerra mundial, Liebman sai da Itália e, após passar por Montevidéu, Uruguai, decide 

ficar na América do Sul, Em 1939 Liebman viaja ao Brasil, e, após lecionar no Rio de Janeiro e Belo Horizonte, 

fixa residência em São Paulo, onde foi convidado a lecionar na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, 

onde permaneceu até o ano de 1946. 

A Faculdade de Direito de São Paulo seria berço do que veio a ser denominado por Grinover de “o movimento de 

renovação de Liebman”. Segundo a autora, traria ele um novo jeito de pensar o processo, difundindo então o que 

convencionou chamar de “verdadeiro método científico”, através de suas ideias até então perpassadas a graduandos 

que, num futuro próximo tornar-se-iam grandes nomes doutrinários entre os processualistas brasileiros, tais como 

Jose Frederico Marques e Alfredo Buzaid. E mais, com tamanha proximidade da edição do primeiro Código de 

Processo Civil nacional (1939), a partir de então nasceriam entendimentos que se propagariam e acabariam por 

ensejar, anos depois, a base de um novo código de processo civil (1973). 

Seis anos de seu magistério foram suficientes para se identificar inúmeros propagadores de seus pensamentos, 

numa forma de culto que se faz a um verdadeiro ídolo. Mestre é como lhe chamam e discípulos como se 

denominam3, e estes não menos mestres de tantos outros que ao longo do tempo os propagaram. Para 

aprofundamento vide GRINOVER, Ada Pellegrini. O Ministério de Enrico Tullio Liebman no Brasil. Revista da 

faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, vol. 81, 1986, pp. 98-102. Disponível em: 

<http://goo.gl/RMkIXm> Acesso em 15/06/2016. BUZAID, Alfredo. A influência de Liebman no Direito 

Processual Civil Brasileiro. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 81, 

1986, pp. 131-152. Disponível em: <http://goo.gl/RMkIXm>. Acesso em 15/08/2015. 
257 LIEBMAN, Enrico Tulio. Eficácia e Autoridade da Sentença e Outros Escritos - Coisa Julgada. Tradução Alfredo 

Buzaid e Benvindo Aires. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1945, p. 255. 
258 LIEBMAN, Enrico Tullio. Decisão e Coisa Julgada. Revista da faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo, São Paulo, vol. 40, 1945, pp. 203-70. Disponível em: <http://goo.gl/1uxwOu> Acesso em 15 jun. 2016. 

http://goo.gl/RMkIXm
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Interessante encontrar e confirmar que por muito tempo foi o autor pesquisado 

desconhecido por nós, e que, veio a ser enaltecido por Liebman, a quem se confere a grande 

virada do processo civil brasileiro. Como preleciona ELIEZER ROSA259: 

“Liebman descobriu Paula Baptista, o agudo professor da Faculdade de Recife, o 

maior processualista brasileiro do passado, o percursor de teorias que só meio século 

mais tarde foram anunciados na Europa, como novidade. Paula Baptista, seria por 

muitos anos, e não se sabe até quando, um desconhecido, muito embora fosse ele o 

mais avançado processualista brasileiro, apesar de sua gritante atualidade, em que 

pesasse ao século que se interpunha entre êle e nós. [...] Liebman descobriu-o. Buzaid 

revela-o, com espanto de todos nós, na ressurreição das aproximações de sua doutrina 

com as mais modernas aquisições da avançada doutrina processual européia”.  

Antes BUZAID260
 o reverenciou pela originalidade de seu pensamento ao apresentar 

artigo em conferência no Rio Grande do Sul no ano de 1950 e posteriormente compondo a obra 

publicada pela editora Saraiva sobre os Grandes Processualistas:  

“Nessas duas obras, que são jóias da literatura jurídica nacional, explende a 

originalidade do seu pensamento, a segurança das suas lições e o conhecimento 

profundo da ciência do seu tempo. Seu estilo é exato na enunciação dos conceitos e 

vibrante, quando critica as teorias ou polemiza com os seus contraditores. A sua 

bagagem científica é realmente pequena no tamanho, porém grande no esplendor do 

seu gênio, na independência do seu espírito e na repercussão de sua obra, em que se 

revelou um percursor, que, antecipando-se aos demais quase meio século, reuniu, 

ordenou e sistematizou os elementos para a revisão científica do direito processual 

civil brasileiro”. 

No mesmo sentido foi a citação de LUIZ RODOLFO DE ARAÚJO JUNIOR261, no 

periódico Diário de Pernambuco, fazendo referência à obra de Paula Baptista262: 

“Essa obra, notável pelo seu valor intrinseco, de cunho puramente científico, 

desvendando para os brasileiros muito do que não nos apercebêramos ainda sôbre tão 

incomparável e relevante instituto o consagrou como uma das mais altas autoridades 

processuais da nova escola brasileira, surgida com a permanência de Tulio Liebman 

no Brasil, ao tempo da última grande guerra. Até então o processo nacional estava 

quase estagnado desde após os tempos e a obra gigantesca de Paula Baptista, glória 

de uma nação e da Faculdade de Direito do Recife, a que honrou como um dus seus 

expoentes mais brilhantes, ao antecipar-se em mais de cinqüenta anos aos próprios 

gênios alemães, em muitos dos seus conceitos, como o salientou Alfredo Buzaid, 

                                                             
259 ROSA, Eliezer. Dicionário de Processo Civil. Rio de janeiro: Editora de Direito Ângelo de Oliveira Ltda, 1957, 

p. 14. 
260 Op. cit. p. 52. 
261 Professor da segunda cadeira na Faculdade de Direito da Universidade Católica de Pernambuco. Veja 

COELHO, Gilvandro de Vasconcelos. Apontamentos para a história do curso de direito da UNICAP. 

Departamento de Ciências Jurídicas, Ano 1. N. 1, dezembro, 2001. pp. 16-41, pp.18-19 Disponível em 

https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/2724/2724.PDF Acesso 15/12/2018. 
262 Edição 186, Ano 1971, p. 4. Disponível em <http://memoria.bn.br/DocReader/029033_15/18350> Acesso em 

19/08/2018. 

https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/2724/2724.PDF%20Acesso%2015/12/2018
http://memoria.bn.br/DocReader/029033_15/18350
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justamente em conferência proferida no Rio Grande do Sul sob o titulo “Atualidades 

de um Velho Processualista”. 

GUSMÃO263 reconheceu a obra de Paula Baptista não apenas a partir de doutrinadores 

estrangeiros como da positivação no Código Estadual: 

“Mais tarde, porém, como se pode ver no nosso Processo Civil e Commercial, 

externámos opinião contraria e nos declarámos decididamente converso à doutrina do 

inolvidavel professor da Faculdade de Direito do Recife Conselheiro Paula Baptista, 

a qual vemos hodiernamente defendida por Chiovenda e outros e adoptada por mais 

de uma legislação. [...] E o  Código do Processo do Estado da Bahia perfilhou 

positivamente a doutrina de Paula Baptista, prescrevendo no § único do seu art. 113, 

o seguinte: As excepções de caso julgado, litispendencia e prevenção, devem, 

comtudo, ser attendidas pelo juiz em qualquer periodo do processo, uma vez 

allegadas, sendo que só a de caso julgado poderá ser attendida ex officio”. 

Paula Baptista debruçou-se sobre variadas questões do fenômeno processual264. Uma 

vez que não seria possível esgotar todos os temas no presente trabalho, tomando por base as 

preleções de BUZAID265, optamos por trazer algumas das lições que foram construídas e que 

acreditamos, poderem, hoje, permitir valorosas contribuições históricas às nossas reflexões. 

4.1. O CONCEITO DE AÇÃO  

O conceito de ação sempre acarretou acirrados debates na doutrina processual, 

notadamente por tratar de tema afeito a tantas acepções. Não é à toa que LEONARDO 

GRECO266 considera o conteúdo do direito de ação, um dos conceitos mais equívocos no direito 

processual científico. 

Na primeira edição publicada no ano de 1855, Paula Baptista já diferenciava o direito 

de ação do exercício deste direito, situando-a no campo do direito público. Entretanto, com as 

alterações legislativas, dentre as quais a Consolidação Ribas267, atualizou sua obra lançando a 

                                                             
263 GUSMÃO, Manuel Aureliano. Coisa Julgada: no Civil, no Crime e no Direito Internacional. 2ª ed. São Paulo: 

Saraiva & C. Editores, 1922, p. 12. 
264 Dentre outras não abarcadas pela presente pesquisa, Paula Baptista tratou ainda da jurisdição constitucional, 

em que negou ao Tribunal Supremo a condição de terceira instância revisora (1872, p. 255 a 257). Vide SESSA, 

Márcio de. Matrizes Luso-Europeias na formação do constitucionalismo brasileiro: reflexos na prestação 

jurisdicional contemporânea. Dissertação de Mestrado. Orientador: Prof. Dr. José Renato Nalini. Universidade 

Nove de Julho. Programa de Pós-graduação em Direito. 2014. Disponível em 

<https://bibliotecatede.uninove.br/bitstream/tede/1238/2/Marcio%20De%20Sessa.pdf> Acesso em 12/04/2019.  
265 Op. cit. 1982, pp. 53-86. 
266 GRECO, Leonardo. A teoria da Ação no Processo Civil. São Paulo: Dialética, 2003, p. 9. 
267 Antonio Joaquim Ribas Natural do Rio de Janeiro e nascido em 23 de maio de 1818, transfere-se para São Paulo, 

a fim de integrar o Curso Anexo da Academia de Direito de São Paulo. Neste curso preparatório para a Faculdade de 

Direito, desenvolve seus amplos conhecimentos de história, filosofia, literatura, latim, grego, francês, italiano e 

https://bibliotecatede.uninove.br/bitstream/tede/1238/2/Marcio%20De%20Sessa.pdf
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terceira edição no ano de 1872, vindo esta ampliada e com novos esclarecimentos, contudo, 

mantendo a concepção inicial de seu pensamento. Aduz o autor que “Ação (do verbo agere, 

obrar) é o direito de invocar a autoridade pública o e de obrar regularmente perante ela para 

obter justiça”, esclarecendo em nota que para compreensão do conceito deve se ter em mente 

que autoridade pública se refere às leis de organização judiciária, enquanto obrar regularmente 

alude às leis do processo ou suas formas, salientando que todas essas leis compunham o regime 

judiciário, cuja instituição seria de direito público268 o que dá à ação o significado de já 

existente269. 

Tendo as Institutas de Justiniano por referência leciona que a definição exata de ação se 

pauta em ser o “direito de demandar perante os tribunaes o que nos pertence, ou nos é devido”, 

                                                             
alemão. Ainda como aluno do Curso Anexo, conhece e torna-se discípulo de Julius Frank, figura mítica do Largo de 

São Francisco. Em 1839, já amigo de Julius Frank, publica juntamente com o mestre o "Resumo de História 

Universal", material didático para as aulas. No mesmo ano, conclui seus estudos e cola grau de bacharel em Direito. 

Com o falecimento de Julius Frank em 1841, Antônio Joaquim Ribas oferece-se para dar as aulas de História 

Universal no Curso Anexo, cadeira que ocupava o seu mentor. Tem passagem também pela carreira política, tendo 

sido deputado provincial de 1850 a 1861. Em 19 de julho de 1854, é nomeado professor substituto da Academia 

de Direito do Largo de São Francisco, assumindo diversas disciplinas. Reconhecido por sua perspicácia jurídica e 

pelo seu talento didático, lecionou as mais diversas matérias, destacando-se Direito Civil, Direito Natural, Direito 

Administrativo, Direito Público, Direito Eclesiástico e Economia Política. É nomeado por meio de decreto, em 

1860, lente catedrático de Direito Civil em São Paulo. Por Decreto de 29 de dezembro de 1863, é nomeada Comissão 

para examinar o Esboço de Teixeira de Freitas. Sob a presidência do Visconde do Uruguai, Antônio Joaquim Ribas 

participa dessa comissão, ao lado de Nabuco de Araújo, José Mariani, Lourenço José Ribeiro, Francisco José Furtado, 

Braz Florentino Henriques de Souza e Caetano Alberto Soares. A comissão suspende seus trabalhos em 31 de agosto 

de 1865, por estar incompleto o projeto apresentado, após ter analisado apenas 15 artigos do Esboço. Em 1871, o 

Governo Imperial brasileiro incumbe Antonio Joaquim Ribas de reunir e compilar toda a legislação existente no 

Brasil referente ao processo civil. Por meio de Resolução Imperial de 28 de dezembro de 1876 concede-se força 

de lei à chamada Consolidação das Leis do Processo Civil do Conselheiro Ribas. Vide: HIRATA, Alessandro 
______. Conselheiro Ribas: o sistematizador do Direito Civil Brasileiro. Carta Forense, Notáveis do Direito, 02 

de set. de 2011. Disponível em: <http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/conselheiro-ribas-o-

sistematizador-do-direito-civil-brasileiro/7568>. Acesso em 05/08/2017. 
268 Foi na terceira edição que Paula Baptista acresceu o termo “instituição de direito público” no conceito de ação, 

o que se subentendia na primeira edição quando afirmava pressupor a existência da ação no interior das leis de 

organização judiciária e das voltadas ao processo (BAPTISTA, 1855, p.2). 
269 BAPTISTA, Op. cit. 1872, p. 10. 

http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/conselheiro-ribas-o-sistematizador-do-direito-civil-brasileiro/7568
http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/conselheiro-ribas-o-sistematizador-do-direito-civil-brasileiro/7568
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rechaçando o pensamento defendido por Arnoldus Vinnius270 e Johann Gottieb Heineccius271, 

de que ação seria um meio272 e não um direito. 

Desta feita percebe-se que Paula Baptista defendia a ação como um direito distinto do 

próprio direito material reclamado, pontuando como corolários de seu conceito “1º que as 

acções são direitos em garantias de outros direitos preexistentes; e, por tanto, 2º que a cada 

direitos deve corresponder uma acção: 3º finalmente que o exercício d’ellas é tão livre, como o 

dos direitos, de que nascem”.  

Assevera que o direito de ação não exprime a mesma noção do exercício deste direito, 

ou seja, segundo o autor a ação pertencia ao direito civil ou comercial, conforme fosse a matéria 

tratada, enquanto o exercício deste direito traduzia-se em demanda propriamente dita, à qual 

era pertencente ao regime judiciário. Explica273: 

“Assim dizer que Pedro tem ação contra Paulo importa dizer, que aquelle tem direito 

contra este. Ora, este direito deverá existir nas leis positivas, que Bentham chama 

‘substantivas’. Mas, quanto acção, perante que juiz deverá ser proposta? que marcha 

deverá seguir? Só do estudo das leis constitutivas da organisação e forma da justiça, 

                                                             
270 Arnold Vinnius, eminente jurista, nasceu na Holanda em 1588. Estudou em Leyden sob Gerrard Tuningius e 

depois ensinou os clássicos em Haia até 1633, quando foi convidado para o curso de direito na Universidade de 

Leyden. Anteriormente ele havia editado os Comentários de seu preceptor Tuningus nos Institutos. Depois de se 

tornar professor, distinguiu-se por vários trabalhos sobre jurisprudência, nos quais demonstrou um sólido e 

penetrante juízo, com extensa erudição e profundo conhecimento das línguas e antiguidades gregas e latinas. 

Escreveu num estilo elegante e ornamentado, que tornou suas composições mais agradáveis de ler do que a maioria 

das que tratam de temas legais. De suas publicações, o diretor é “Commentarius Academicus et Forensis in quatour 

Libros Institutionum Imperalium”, publicado pela primeira vez em Amsterdã em 1642 [Tradução livre] Vide: 

MAILLARD ÁLVAREZ, Natalia. Books in the Catholic World during the Early Modern Period. Library of the 

written word. Vol. 33. The handpress world; volume 25. Leiden: Boston, 2014. p. 67. Disponível em 

<https://books.google.com.br/books?id=y1qNAgAAQBAJ&pg=PA67&lpg=PA67&dq=Arnoldus+Vinnius+biog

rafia&source=bl&ots=vTYkBQNqUo&sig=ACfU3U2-dsJ5SZR1Wu2wVxZXoo0sihhKJQ&hl=pt-

BR&sa=X&ved=2ahUKEwjAu5eQj87hAhX7IbkGHRS7AYwQ6AEwCXoECAkQAQ#v=onepage&q=Arnoldu

s%20Vinnius%20biografia&f=false> Acesso em 14/12/2018. 
271 ohann Gottlieb Heineccius (1681-1741) foi professor de filosofia e direito nas universidades de Frankfort an 

der Oder e Halle, interrompido por um breve encontro na Universidade Frisian de Franeker. Heineccius estava 

entre os mais capazes advogados romanos de sua época e um dos que aplicava suas habilidades civis para 

sistematizar a lei alemã doméstica. Em ambos os ramos do direito, ele empregou seu "método axiomático" que 

consistia essencialmente em estabelecer definições e princípios gerais nas várias áreas da lei e empregá-los na 

análise e apresentação do material jurídico [Tradução livre]. Vide: HAAKONSSEN, Knud. Natural law and moral 

philosophy: from Grotius to the Scottish Enlightenment. Combridge University Press, 1966. Pp; 87-88. Disponível 

em <https://books.google.com.br/books?id=luwipM3Mg-

oC&pg=PA87&lpg=PA87&dq=johann+gottlieb+heineccius+biography&source=bl&ots=CFJQibBLHB&sig=A

CfU3U0C75dJPDFgm4i_NLJIMDPiWEDFgQ&hl=pt-

BR&sa=X&ved=2ahUKEwj7_NDyls7hAhUPGLkGHSlsD44Q6AEwC3oECAcQAQ#v=onepage&q=johann%2

0gottlieb%20heineccius%20biography&f=false> Acesso em 14/12/2018. 
272 A discussão a respeito de a ação ser meio ou um direito fora deveras acirrada. Para estudo vide: REIS, Alberto. 

Processo ordinário Civil e Comercial.V.1, Coimbra: Imprensa Academica, 1907, pp. 61-68; GRECO, op.cit. 2003, 

pp. 9-16. 
273 BAPTISTA, op.cit. 1872, p. 11-12. 

https://books.google.com.br/books?id=y1qNAgAAQBAJ&pg=PA67&lpg=PA67&dq=Arnoldus+Vinnius+biografia&source=bl&ots=vTYkBQNqUo&sig=ACfU3U2-dsJ5SZR1Wu2wVxZXoo0sihhKJQ&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwjAu5eQj87hAhX7IbkGHRS7AYwQ6AEwCXoECAkQAQ#v=onepage&q=Arnoldus%20Vinnius%20biografia&f=false
https://books.google.com.br/books?id=y1qNAgAAQBAJ&pg=PA67&lpg=PA67&dq=Arnoldus+Vinnius+biografia&source=bl&ots=vTYkBQNqUo&sig=ACfU3U2-dsJ5SZR1Wu2wVxZXoo0sihhKJQ&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwjAu5eQj87hAhX7IbkGHRS7AYwQ6AEwCXoECAkQAQ#v=onepage&q=Arnoldus%20Vinnius%20biografia&f=false
https://books.google.com.br/books?id=y1qNAgAAQBAJ&pg=PA67&lpg=PA67&dq=Arnoldus+Vinnius+biografia&source=bl&ots=vTYkBQNqUo&sig=ACfU3U2-dsJ5SZR1Wu2wVxZXoo0sihhKJQ&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwjAu5eQj87hAhX7IbkGHRS7AYwQ6AEwCXoECAkQAQ#v=onepage&q=Arnoldus%20Vinnius%20biografia&f=false
https://books.google.com.br/books?id=y1qNAgAAQBAJ&pg=PA67&lpg=PA67&dq=Arnoldus+Vinnius+biografia&source=bl&ots=vTYkBQNqUo&sig=ACfU3U2-dsJ5SZR1Wu2wVxZXoo0sihhKJQ&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwjAu5eQj87hAhX7IbkGHRS7AYwQ6AEwCXoECAkQAQ#v=onepage&q=Arnoldus%20Vinnius%20biografia&f=false
https://books.google.com.br/books?id=luwipM3Mg-oC&pg=PA87&lpg=PA87&dq=johann+gottlieb+heineccius+biography&source=bl&ots=CFJQibBLHB&sig=ACfU3U0C75dJPDFgm4i_NLJIMDPiWEDFgQ&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwj7_NDyls7hAhUPGLkGHSlsD44Q6AEwC3oECAcQAQ#v=onepage&q=johann%20gottlieb%20heineccius%20biography&f=false
https://books.google.com.br/books?id=luwipM3Mg-oC&pg=PA87&lpg=PA87&dq=johann+gottlieb+heineccius+biography&source=bl&ots=CFJQibBLHB&sig=ACfU3U0C75dJPDFgm4i_NLJIMDPiWEDFgQ&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwj7_NDyls7hAhUPGLkGHSlsD44Q6AEwC3oECAcQAQ#v=onepage&q=johann%20gottlieb%20heineccius%20biography&f=false
https://books.google.com.br/books?id=luwipM3Mg-oC&pg=PA87&lpg=PA87&dq=johann+gottlieb+heineccius+biography&source=bl&ots=CFJQibBLHB&sig=ACfU3U0C75dJPDFgm4i_NLJIMDPiWEDFgQ&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwj7_NDyls7hAhUPGLkGHSlsD44Q6AEwC3oECAcQAQ#v=onepage&q=johann%20gottlieb%20heineccius%20biography&f=false
https://books.google.com.br/books?id=luwipM3Mg-oC&pg=PA87&lpg=PA87&dq=johann+gottlieb+heineccius+biography&source=bl&ots=CFJQibBLHB&sig=ACfU3U0C75dJPDFgm4i_NLJIMDPiWEDFgQ&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwj7_NDyls7hAhUPGLkGHSlsD44Q6AEwC3oECAcQAQ#v=onepage&q=johann%20gottlieb%20heineccius%20biography&f=false
https://books.google.com.br/books?id=luwipM3Mg-oC&pg=PA87&lpg=PA87&dq=johann+gottlieb+heineccius+biography&source=bl&ots=CFJQibBLHB&sig=ACfU3U0C75dJPDFgm4i_NLJIMDPiWEDFgQ&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwj7_NDyls7hAhUPGLkGHSlsD44Q6AEwC3oECAcQAQ#v=onepage&q=johann%20gottlieb%20heineccius%20biography&f=false
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que o mesmo escriptor denomina ‘leis adjectivas’ é, que nos poderão vir estas e outras 

noções”. 

Inobstante trabalhar o conceito de ação e seu exercício, num raciocínio sistematizado 

leciona a respeito das pessoas que originariamente figurão na ação, definindo o credor de algum 

direito, denominado de autor na demanda - que consiste estar em juízo segundo o autor – e o 

devedor da obrigação correlata, denominado de réu. 

Por conseguinte, elabora em sua teoria três elementos constitutivos da demanda quais 

sejam: 1) o princípio de direito que confere a ação, que baseia-se no próprio fundamento, sendo 

o propósito maior; 2) o fato que dá lugar à aplicação do fundamento apresentado, o propósito 

menor; e 3) as conclusões, o pedido, as pretensões do autor.  

Desta feita, acrescenta em nota que no exercício da ação sempre haverá “ou uma questão 

de direito sobre a premissa maior, cuja solução depende da sciencia do juiz como interprete da 

lei, ou uma questão de facto sobre a premissa menor, cuja solução depende da producção e da 

apreciação das provas”274. 

Dividindo as ações em reais, pessoais ou mistas, sustenta que as ações pessoais diferem 

das ações reais por características específicas, classificando-as quanto sua natureza, objeto, 

efeitos e finalidade275. 

Nesse diapasão, aduz que quanto à natureza nas ações pessoais o direito nasce da 

obrigação, enquanto nas ações reais o direito é o princípio da obrigação; quanto ao objeto, se 

na ação pessoal é o cumprimento de uma obrigação demandada, na ação real é o direito 

reclamado que se liga à coisa, independentemente da obrigação pessoal. 

Quanto seus efeitos, afirma que nas ações pessoais segue-se o indivíduo, cuja obrigação 

acompanha-o por toda parte, enquanto nas ações reais segue-se a coisa, buscando-a onde quer 

                                                             
274 BAPTISTA, op.cit. 1872, p. 13. 
275 Quanto à natureza nas ações pessoais o direito nasce da obrigação, enquanto nas ações reais o direito é o 

princípio da obrigação; quanto ao objeto, se na ação pessoal é o cumprimento de uma obrigação demandada, na 

ação real é o direito reclamado que liga-se à coisa, independentemente da obrigação pessoal; quanto seus efeitos, 

afirma que nas ações pessoais segue-se o indivíduo, cuja obrigação acompanha-o por toda parte, enquanto nas 

ações reais segue-se a coisa, buscando-a onde quer que esteja e, por conseguinte reclamando-a de qualquer pessoa 

que impeça o livre exercício do direito e no que toca o fim colimado, enquanto na pessoal vencido o réu e cumprida 

a obrigação, extingue-se o direito, na ação real, ainda que algum opositor seja vencido em uma instancia, o direito, 

como absoluto que é, permanece com a obrigação para todos de respeitarem-no (1872, p. 23).  
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que esteja e, por conseguinte reclamando-a de qualquer pessoa que impeça o livre exercício do 

direito e no que toca o fim colimado, enquanto na pessoal vencido o réu e cumprida a obrigação, 

extingue-se o direito, na ação real, ainda que algum opositor seja vencido em uma instancia, o 

direito, como absoluto que é, permanece com a obrigação para todos de respeitarem-no.  

Vejamos276: 

“Esta doutrina nos deve convencer de que a distinção de acções reaes e 

pessoaes não é fortuita e arbitraria, como alguns pensão; mas exprime uma idéa real; 

além de que tem deixado traços tão vivos e profundos na legislação de todos os povos 

civilisados, que hoje já é difficil, senão impossivel, apaga-los.  Para demonstração do 

que digo, irei buscar de mais longe o ponto de partida. Devemos saber, que pelo direito 

das formulas quando alguem queria intentar uma acção, apresentava-se com seu 

adversario, ao pretor, verdadeiro depositário do poder judiciario, á quem expunha a 

sua pretenção, e delle obtinha uma acção, ou uma formula, na qual o pretor traçava ao  

juiz a natureza e o objecto de sua missão. Ora, nestas formulas entravão quasi sempre 

tres partes distinctas e separadas, demonstrativo, intentio e condemnatio. Na segunda, 

unica, de que precisamos fallar, que era a que continha o objecto da questão, havia 

uma divisao bem sensivel em duas categorias, onde se encontra a verdadeira origem 

das acções reaes e pessoaes, a saber: ao passo que em todas as intenções sempre 

figurava o nome do autor, o do réo em umas figurava, e em outras não. Assim v.g., se 

Ticio queria cobrar de Aurelio certa somma, que emprestára, a intentio era redigida 

nestes termos “examinai, se Aurelio é devedor a Ticio de tal quantia”, se porém, Ticio 

reclamava de Aurelio um escravo, ou uma casa, a intentio era dirigida nestes outros 

termos “examinai, se tal escravo, ou tal casa pertence a Ticio [...]. Assim, sempre que 

a intentio não comprehendia o nome de réo era chamada in rem, que na linguagem 

judiciaria dos romanos parecia significar generaliter, e sempre que o comprehendia, 

era chamada in personam, como se dissessem personaliter. Ora, esta differença de 

formula ou redacção, certo, não existia por mero capricho do pretor; mas por uma idéa 

fixa e real: e, tanto assim que, se Ticio dissesse ao pretor, que era credor de certa 

somma, e em virtude de tal contracto, a sua pretenção , reduzida a estes termos, ficaria 

incompleta e vazia de sentido; visto que se não pode ser credor em geral, e por um 

modo absoluto: mas de alguma pessoa certa, que deverá ser designada; pelo que ahi 

apparece evidentemente uma relação de pessoa á pessoa, (qual a que entre o credor e 

o devedor), que se não pode omittir; mas, dizendo Ticio que tal cousa lhe pertence, 

tem enunciado um pensamento claro, preciso e completo, que revela a relação, que 

existe contra a pessoa e o objeto de seu dominio. Portanto, como disse, a distincção 

de acção reaes e pessoaes exprime na sciencia uma realidade. Se lhes mudarem os 

nomes, cónseguirão, quando muito, alterar a phraseologia; mas a idéa subsistirá a 

mesma”. 

Pelo que se depreende da doutrina de Paula Baptista, a ação consiste no direito subjetivo 

de obter a jurisdição, de estar em juízo e de alcançar uma decisão, sem que haja qualquer 

vinculação com o direito subjetivo reclamado. Esta foi a conclusão a que chegou BUZAID ao 

afirmar277: 

                                                             
276 BAPTISTA, op. cit. p. 23-24. 
277 Op. cit. 1982, p. 59-60. 
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Paula Baptista a) definiu a ação como um direito, autônomo do direito subjetivo, o 

que representa notável progresso para seu tempo, em que ainda se discutiam as idéias 

de Vinnius e Heinecius sobre se a ação era um meio, ou um direito; b) considerou o 

regime judiciário como uma instituição, idéia essa que se vai encontrar em Wach, em 

seu célebre artigo Der Rechtsschutzanspruch, publicado em 1904 e retomada 

modernamente por uma parte da doutrina européia e americana: c) colocou o processo 

civil no campo do direito público; d) fixou que a ação tem a sua direção voltada contra 

o Estado, não contra o réu; e) e, finalmente, mostrou que a ação é o direito à obtenção 

de uma sentença de mérito (obter justiça) não de uma sentença favorável.  

Inicialmente considerava-se a ação como simples aspecto do direito material da parte, 

ou seja, não poderia haver ação sem direito, nem direito sem ação, conhecida como teria 

imanentista como preconizada Savigny278.  

Uma polêmica travada na Alemanha, nos anos de 1856 e 1857, entre Windscheid e 

Müther, contribuiu, decisivamente, para aclarar o conceito da ação. A partir deste marco, 

começou a separar-se a ideia de ação, da ideia do direito cuja proteção se busca (do direito 

apenas afirmado, já que sua efetiva existência só mais tarde o juiz dirá). Trata, na verdade, “de 

escritos que compõem uma unidade, partes que se complementam e igualmente se contrapõem 

ao mesmo tempo”279. 

Por oportuno, vale lembrar que WINDSCHEID280 baseia-se na máxima de Celso, na 

qual o termo romano “actio” está a designar o ato e o direito de acionar, e volta-se para o que 

significaria o direito de agir: 

“La parola romana actio significa l’atto dia gire in giudizio, inoltre il diritto do agire. 

[...] define Celso << est actio quam ius quod sibi debeatur indicio persequendi>>. Qui 

ci riguarda solo l’ultimo significato. Ma che cosa si deve intendere per diritto di agire 

o azione in questo senso?”  

Partindo da concepção dominante de Savigny na qual ação seria o direito a tutela 

jurisdicional originada da violação de um outro direito; um direito que se transforma em outro 

diante da lesão sofrida, WINDSCHEID irá afirmar que a ação é o direito, inerente a todo direito, de 

                                                             
278 ALVIM, José Eduardo Carreira. Teoria Geral do Processo. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 116. 
279 FAYET, Fábio Agne. Contornos da polêmica (Windscheid-Muther) a respeito da “actio”. In Revista Novatio 

Iuris. V. 5, n. 1, Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul. 2013, p. 117. Disponível em 

<https://seer.fadergs.edu.br/index.php?journal=direito&page=article&op=view&path%5B%5D=89&path%5B%

5D=85> Acesso em 14/03/2019. 
280 WINDSCHEID, Bernhard; MUTHER, Theodor. Polemica intorno all’actio. Tradução de Ernst Heinitz e 

Giovanni Pugliese. Itália: Sansoni, Firenze, 1954, p. 5. 

https://seer.fadergs.edu.br/index.php?journal=direito&page=article&op=view&path%5B%5D=89&path%5B%5D=85
https://seer.fadergs.edu.br/index.php?journal=direito&page=article&op=view&path%5B%5D=89&path%5B%5D=85
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invocar no caso em que deva ser executada, a proteção da autoridade judicial, existindo mesmo antes da violação, 

mas tornando-se viável somente depois da violação281”.  

Assim, se por um lado Windscheid entende que a actio traduz-se na pretensão diante 

de um direito violado, MUTHER282, por sua vez, irá defender que actio seria a fórmula da ação 

que deve se observar e cumprir. Assim discorrendo: 

“Actio è dunque la pretesa del titolare del diritto verso il Pretore al rilascio di una 

formula nel caso che il suo diritto venga leso. Con la formula viene insediato ed istrito 

il giudice e quindi costituito il iudicium.  

Il titolare del diritto col iudicium non vuole ottenere se non l'effetivo riconoscimento 

del suo diritto oroginario, e questo avviene quando ognuno attesti a lui, ossia al suo 

diritto, il rispetto che gli è dovuto, Così si deve comprendere la definizione di 

Celso”283. 

Em réplica Windscheid mantém seu entendimento ao asseverar que actio é algo 

autônomo, expressão do próprio direito e se os romanos dizem que alguém tem uma actio ou 

que lhe compete uma actio, querem dizer, uma pretensão jurídica284, rechaçando seu oponente 

ao afirma285. 

Em conformidade com as lições de BUZAID286, a concepção autonomista do processo 

surge verdadeiramente após o aparecimento da ação declaratória positiva e negativa como 

figura geral de tutela jurídica que forneceu os mais decisivos argumentos à demonstração do 

princípio da autonomia do direito de ação, que teve em Adolfo Wach o mais eloquente e 

convincente defensor através de sua famosa monografia “Der Feststellungsanspruch” 

publicada em 1888. Note que Paula Baptista, 30 anos antes, quando da publicação do seu 

Compêndio (1855), já adotava tal conceito287. 

                                                             
281 “actio è la facoltà, inerente a ogni diritto, di invocare nel caso che esso debba venire lso la tutela dell’autorità 

giudiziaria; essa sussiste anche prima della violazione, ma diviene realizzabile solo in seguito a questa. 

(WINDSCHEID, op. Cit. P. 7) 
282 Op. cit. p. 238-239. 
283 Actio é, portanto, a reivindicação do dono do direito ao Magistrado de emitir uma fórmula no caso de seu direito 

ser violado. Com a fórmula o juiz é instalado e instruído e então o juizo é estabelecido. O titular do direito em 

juízo não quer obter senão o reconhecimento efetivo de seu direito original, e isso acontece quando cada um atesta 

a ele, isto é, a seu direito, o respeito que lhe é devido. Assim, deve-se entender a definição de Celso.[Tradução 

livre]. 
284 FAYET, op. cit. p. 133. 
285 WINDSCHIED, op. cit. p. 346. 
286 Op. cit. p. 56. 
287 CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro. Um tributo ao professor Francisco de Paula Baptista. In O novo processo 

civil brasileiro. Temas relevantes - Estudos em homenagem ao Professor, Jurista e Ministro LUIZ FUX. Volume 

1. Coord. Aluisio Gonçalves de Castro Mendes [et.al.] Rio de Janeiro: Editora GZ, 2018, p.37. 
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A ação judicial, sendo um direito, não se pode afirmar ser o mesmo direito que a 

pessoa afirma ter, quando comparece diante do Poder Judiciário, mas o direito de pedir a 

jurisdição. Por certo, quando o Estado chamou para si a função de dizer o direito, permitindo 

que todas as pessoas se dirijam a ele para pedir o exercício da jurisdição, se obrigou a uma 

resposta qualquer e, não, obviamente a uma resposta favorável ao postulante. 

Devemos entender a ação judicial, como instituição de direito, pondo de lado o direito 

que se afirma existente quando se propõe a ação, fazendo-se abstração dele. Motivo pelo qual 

WACH288 vai explicar que Plósz, movido pela obra de Degenkolb, encontra na pretensão de 

uma declaração, uma pretensão cautelar, um direito ao reconhecimento, encontrando a razão 

desta declaração na função do direito público. Segundo WACH289 a pretensão de proteção do 

direito constitui um direito relativamente independente, que serve à manutenção da ordem 

concreta dos direitos privados. 

Entenda-se que a abstração a que alude a teoria de Plósz não é da ação como direito à 

jurisdição, mas da ação concebida com abstração de qualquer indagação sobre o direito para 

cuja proteção ele se exerce. Tal distinção se faz importante em virtude de que se a ação não for 

vista como direito diferente daquele afirmado por quem a propõe, pode se confundir com o 

próprio direito que se afirma. 

O cuidado que a ela se dará não será dela próprio, mas inerente ao direito com ela 

confundido. Isolada, a ação judicial terá de ser vista, necessariamente, como figura de direito 

público, porque ela consubstancia o direito de invocar uma função pública, a jurisdição, 

privativa do Estado.  

Desta forma, ao Judiciário requer-se a jurisdição, sendo a ação judicial o direito de pedi-

la, ou seja, é a ação judicial o direito público, abstrato e autônomo de pedir o desempenho da 

função jurisdicional do Estado. 

                                                             
288 WACH, Adolf. La pretension de declaracion: um aporte a la teoria de la pretension de proteccion del derecho. 

(1889). Tradução de Juan M. Semon. Buenos Aires: Ediciones Juridicas Europa-America, 1962, p. 24-25. 
289 Op. cit. p. 51,59. “Con la pretensión de protección del derecho se há tendido el puente entre el derecho privado 

y el proceso. En él recibe aquél su reafirmacíon publicística. Se establece el Estado a sí mismo como garantía y 

proteccíon del derecho privado” 
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Como ensina GRECO290:  

a importância do conceito de ação estaria delineada na ação “como direito à jurisdição 

sobre uma pretensão de direito material e, ao mesmo tempo, como freio às demandas 

inviáveis, estabelecendo o necessário equilíbrio entre o direito de amplo acesso à 

justiça e a garantia da eficácia concreta dos direitos dos cidadãos.  

Sem a pretensão de trazer todos os debates acerca da teoria da ação, que foram firmados 

posteriormente à obra em analise, é possível perceber que na doutrina de Paula Baptista já se 

conferia a visão autonomista do direito de ação em relação ao direito material afirmado, bem 

como ao mesmo direito de ação dava-se conotação publicista, asseverando que a ação seria o 

direito ou faculdade de invocar a autoridade pública e de obrar regularmente perante ela para 

obter justiça291, o que só viria a ser tratado anos depois. 

4.2. DA JURISDIÇÃO E COMPETÊNCIA 

Ao doutrinar a parte geral em sua obra, o autor inicia da seguinte forma: “Quando ha 

motivos para se recorrer á justiça, cumpre, antes de tudo, saber qual o juiz cuja jurisdição deva 

ser invocada, e para isto é mister estudo das leis de organização judiciaria”292. 

Inerente ao estudo da jusridição, estão as regras de competência, e, por consequência, a 

delimitação da atuação da atividade jusrisdicional. Nesse sentir, a organização do poder 

judiciário passa a ser a fonte principal para a análise do tema. 

Mas o que seria jurisdição e competência à luz de Paula Baptista? Como  ele as tratava? 

O que considerava? 

Jurisdição dizia “é o poder de proclamar os direitos, que competem aos individuos entre 

si e á sociedade”; “competência  é este mesmo poder dentro dos limites, que a lei tem marcado” 

                                                             
290 Op. cit. 2003, p. 15. 
291 BAPTISTA, Op. cit. 1855, p. 2. 
292 BAPTISTA, Op. cit. 1872, p. 43 
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e “o juiz é a pessoa investida de autoridade publica para administrar a justiça”293. Conceito que 

seria mais tarde adotado por RIBAS294 e por MENDONÇA295. 

Chama atenção a crítica feita pelo autor no tocante a redação dos artigos 269 § 5º e 338, 

ambos do Código de Processo Criminal296, instituído a partir da Lei de 29 de novembro de 1832  

do Código criminal, frente ao artigo 68 da Lei 3 de dezembro de 1841, onde resta demonstrada 

uma antinomia entre elas. 

Ao passo que se tinha, de um lado, a regra de que o dano praticado por um delito seria 

devido demandar em juízo civil, de outro a dicção legal era no sentido de que a mesma sentença 

que condenasse o réu à pena concernente ao delito também o condenaria  à reparação atinente 

ao prejuízo causado. 

É possível ver atualmente o delineamento do critério determinante de competência 

quanto a matéria, pautada no interesse público, logo de competência absoluta, nos ensinamentos 

de PAULA BAPTISTA297 quando critica a junção de conhecimento de matérias distintas e 

alheias às regras de competência para um único juízo, assim discorrendo: 

33“Esta Lei determina, que a indemnisação em todos os casos será pedida por acção 

civil, e por ella foi explicitamente revogado o artigo 31 do Cod. Crim298., que 

determinava, que a satisfação não teria lugar antes da comndenação do delinquente 

em juizo criminal, e ficou implicitamente revogado o art. 338 do Cod, de Proc.Crim., 

que dispunha, que a mesma sentença, que condemnasse o réu na pena, o comndenaria 

na reparação da injuria, prejuizos, etc. Adhiro á disposição da lei de 3 de Dez. com 

sincera convicção, embora outros a tenhão como contraria a unidade de julgamentos. 

Os arts. 269 § 5º, e 338 do Cod. De Proc. Crim. Segundo penso, tinhão o defeito de 

commetterem á juizes criminaes o conhecimento de materias civis, desnaturando 

                                                             
293 Idem, p. 44 
294 RIBAS, Antonio Joaquim. Consolidação das leis do processo civil comentada. Vol. 1. Rio de Janeiro: Typ. 

Dias da Silva Júnior, 1879-A, p. 139. 
295 MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado Theorico e pratico das justiças de paz. Rio De Janeiro, 

Garnier, 1889, P. 4 e 76. 
296Lei de 29 de novembro de 1832 – “Promulga o Codigo do Processo Criminal de primeira instancia com 

disposição provisoria ácerca da administração da Justiça Civil. Art. 269. Achando-se a causa no estado de ser 

decidida por parecer aos Jurados, que nada mais resta a examinar o Juiz de Direito, resumindo com a maior clareza 

possivel toda a materia da accusação, e da defesa, e as razões expendidas pró, e contra, proporá por escripto ao 

Conselho as questões seguintes: (...) § 5º Se ha lugar á indemnização? Art. 338 A mesma sentença que condemnar 

o réo na pena, o condemnará na reparação da injuria, e prejuizos, que se liquidarão no Fôro commum, se tal 

liquidação fôr necessária”.  
297 Op. cit. 1872, p. 21-22. 
298 Lei de 16 de dezembro de 1830 – “Manda executar o Codigo Criminal - Art. 31. A satisfação não terá lugar 

antes da condemnação do delinquente por sentença em juizo criminal, passada em julgado. Exceptua-se: 1º O caso 

da ausencia do delinquente, em que se poderá demandar, e haver a satisfação por meio de acção civil. 2º O caso, 

em que o delinquente tiver fallecido depois da pronuncia, no qual poderá haver-se dos herdeiros a satisfação por 

meio de acção civil. 3º O caso, em que o offendido preferir o usar da acção civil contra o delinquente”. 
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assim duas jurisdicções distintas, creadas por lei organicas para diversos fins. O art. 

31 do Cd. Crim. parecia sanccionar um erro, qual o de suppor, que a satisfação do 

damno só é devido no caso do réo ter sido condemnado em juizo criminal, quando 

aliás pode o delinquente ser absolvido por ter obrado sem intenção criminosa; e, 

todavia, ficar obrigado á indemnisaçõ do damno, para a qual basta culpa leve ou 

levissima; além de que, a faculdade dada pelo § eº do cit. Art. 31 ao offenddo, para 

preferir a acção civil á criminal, não empecia a acção do ministerio publico nos crimes, 

em que lhe competisse officiar; e ahi tinhamos, por conseguinte, o mesmo 

inconveniente contra a unidade dos julgamentos. Ora, para o offendido em todos os 

casos ficar obrigado a usar primeiro d’acção criminal, seria preciso, que e lei o 

violentasse no direito de demandar, cujo exercicio é tão livre, como o de todos os mais 

direitos. E a vista do exposto o que resta? sem duvida a disposição da lei de 3 de Dez. 

de 1842 art. 68. Em verdade, além da indemnisação do damno, há alguns outros casos, 

em que as materias criminaes se entrelação com as civis e até com as eclesiasticas, 

como no divorcio por sevicias; e então, o principio da unidade e coherencia dos 

julgamentos, entendido segundo a razão, serve para determinar a influencia, que as 

decisões criminaes devem ter sobre as civis, e vice-versa, e não para destruir os limites 

naturaes, que separão as duas especies de jurisdicções, confundindo os interesses 

patrimoniais com o direito de punir, o mais forte de todos os direitos sociaes”.  

A questão da unidade da jurisdição, como salienta BUZAID299, suscita a questão de se 

saber se a sentença condenatória criminal constituiria ou não título executivo no juízo cível, 

negando tal feito uma vez que mesmo encontrando amparo legal, assevera em sua doutrina que 

no processo criminal não caberia nenhuma condenação civil, embora o pedido formulado volta-

se para a aplicação da pena ao agente diante do ato criminoso praticado.  

O processo moderno reconheceu a sentença penal condenatória como título executivo 

judicial, contudo, o primeiro caminho que se perfaz no processo de execução civil é o de 

liquidar dita sentença penal, o que se faz pela espécie de procedimento comum, uma vez que 

todos os fatos concernentes ao dano sofrido precisa passar pelo crivo jurisdicional do juízo 

cível. 

Excepcionando a alteração feita pela Lei 11.719/2008 ao artigo 387, IV, CPP, que 

confere ao juízo criminal fixar um valor mínimo para a reparação dos danos, valor este o qual 

não fica a parte atrelada, permitindo a apuração devida no juízo cível, o pensamento de Paula 

Baptista há mais de um século demonstra o cuidado devido com a qualidade da prestação 

jurisdicional: 

Como ignorar ou esquecer a vastidão de cada uma das espheras philosophicas e 

positivas do direito criminal e do civil? Como ser assaz instruido e provecto em ambos 

                                                             
299 Op. cit. 1982, p. 66. 
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, quando se tem o espirito, por dever e necessidade de todos os dias, reconcentrado no 

estudo e applicação de um delles somente?300  

Na doutrina de Paula Baptista, a competência poderia ser considerada sobre dois ângulos 

distintos, a saber: seria absoluta quando a matéria tratada estivesse voltada às atribuições do 

juíz e relativa quando, diante de vários juizes com iguais atribuições, um deles viesse a ser o 

competente para conhecer da causa diante da hipótese dada. 

A competência absoluta é geralmente designada com as expressões competencia 

rationae causae, e a relativa com as expressões competencia ratione personae; mas, 

considerando que estas palavras ratione personae se referem unicamente ao domicilio 

do réo, e não ao contracto, á situação da cousa, a prevenção e a outros principios de 

competencia, assentei adotar a distinção de Carré301, Bonnier, e outros302. 

Ao adotar a distinção defendida, dentre outros, por Édouard Bonnier303, entendia que, 

enquanto a competência absoluta era a única que se relacionava com a organização judiciária, 

a relativa voltava-se ao procedimento; não estava sujeita a definir os limites da jurisdição, mas, 

a competência de um juízo diante de vários outros existentes com semelhante competência. 

 Dizia: “A primeira nasce das leis de organisação judiciaria; a segunda pertence ao 

dominio do processo. Esta distincção não é de simples theoria, mas de utilidade positiva para a 

prática”304.  

Importa observar que segundo o autor a competência relativa  decorre do domicílio do 

réu, do contrato, do quase-contrato, da situação da coisa, da conexão, da prorrogação de 

jurisdição, do delito e da prevenção.  

                                                             
300 BAPTISTA, op. cit. 1872, p. 49-50. 
301 Raymond Carré de Malberg (França, 1861-1935). Importante jurista francês cujo tratamento do tema das 

funções do Estado foi descrito como clássico. Entre as partes mais interessantes e provocativas de seu pensamento, 

está a análise que ele fez do conceito de direito em direito constitucional, que continua a pesar no pensamento 

francês e mesmo europeu. O Fundo de Cultura Econômica editou a Teoria Geral do Estado (1948, 1998). Vide 

<https://goo.gl/UTGE1Z> Acesso 18/11/2017. 
302 BAPTISTA, op. cit. 1872, p. 45. 
303 Jurista, professor na cadeira de Legislação Criminal e Processo Civil e Criminal na Faculdade de Direito de 

Paris, publicou vários artigos, autor de cinco obras. Vide SIPROJURIS - Système d’information des professeurs 

de droit (1804-1950) – Disponível em <https://goo.gl/QK58cx>. Para aprofundamento do tema vide BONNIER, 

Édouard. Éléments D’organisation Judiciaire et de Procédure Civile.Tomo Premier. Paris: Joubert, Libraire de La 

Cour de Cassation, Éditeur de la Revue de Droit et du Journal de Droit Criminel, 1847. 81 ss. Disponível em 

<https://goo.gl/bvCMQL> Acesso em 08/11/2018. 
304 BAPTISTA, op. cit. 1872, p. 46. 

https://goo.gl/UTGE1Z
http://siprojuris.symogih.org/
https://goo.gl/QK58cx
https://goo.gl/bvCMQL
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As ordenações então vigentes no direito brasileiro definiam o foro da situação da coisa 

como o foro competente apenas para as ações reais contra o possuidor de posse nova, sendo, 

contudo, facultativa dita competência especial de optar pelo foro da situação da coisa ou do 

domicíclio do réu; enquanto definia este último para os casos de posse velha305.  

Paula Baptista questionava tal delimitação306 lecionando que307: 

“Estas ordenações restringem demasiadamente este fôro, sem duvida em 

attenção ao do domicilio, que é aquelle, em que o réo póde melhor deffender-se; e por 

conseguinte é mais consetaneo a lei natural. Todavia, o interesse das partes, e de uma 

bôa administração da justiça reclamão maior extensão. (...) Em verdade como correr 

uma causa de tombamento ou demarcação fóra do fôro da situação da cousa? como as 

de servidões e outras? Um voto esteril para dar maior extensão as disposições das 

citadas ordenações é o que nos resta”. 

A defesa pela comarca da situação da coisa em outros assuntos que não apenas a questão 

da posse, apontada por Paula Baptista, possivelmente pauta-se na necessidade de se estar 

próximo à coisa para fins de melhor instruir o processo, mantendo a coerencia de sua visão 

publicista.  

Não nos parece que a regra descrita nas Ordenações o fosse por inexistência de juízos 

nas referidas comarcas em que a coisa se encontre, notadamente por traduzir uma opção a 

critério do autor, mas, de uma delimitação “acanhada” voltada apenas para as questões de 

reivindicação de posse, quando, outras questões ainda mereciam dito tratamento.  

                                                             
305 Ordenações Filipinas L.3 T.11 §§ 4 e 5: “ § 5º: E se o possuidor stiver em posse pacificamente per anno e dia, 

em presença de seu adversario, sendo demandado per reivindicação, depois que passar o dito anno e dia, não será 

obrigado responder por a cousa, que assi possuir, senão perante o Juiz de seu fôro. E se o possuidor fôr Clerigo de 

Ordens Sacras, ou Beneficiado, será demandado perante o seu Juiz Ecclesiastico, posto que seja demandado antes 

do anno e dia, quer a cousa seja situada onde elle fôr morador, quer em outra parte. § 4: Outrosi, se alguma pessoa 

estiver em posse de alguma cousa movel, ou de raiz, e fôr por ella demandado per reivindicação, antes que passe 

o anno e dia, contado do dia que começou a possuir, postoque a cousa até em outro lugar, e não naquele onde o 

possuidor fôr morador, será obrigado a responder por ella perante o Juiz de seu fôro ou perante o Juiz do ligar, 

onde a cousa estiver situada, onde mais aprouver ao autor. Disponível em Disponível em 

<http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/ordenacoes.htm> Acesso em 18/04/2017. 
306 É de fácil constatação que todas as hipóteses por ele elencadas no ambito da competência relativa, no atual 

cenário processual, encontra arrimo no critério territorial, no qual é o espaço gegráfico que define o órgão julgador 

e, por pautar-se no  interesse privado permite uma maior flexibilização das regras dispostas. Todavia, casos há no 

ordenamento atual em que o critério territorial fixa de forma absoluta o juízo, afastando a competência de quaisquer 

outros, como definidos no artigo 47 do CPC/15, ao regular que as demandas cuja discussão gira em torno da posse, 

propriedade, servidão, divisão, demarcação, vizinhança e nunciação de obra nova têm como competente o foro da 

situação da coisa. 
307 Op. cit. 1872, p. 55.  

http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/ordenacoes.htm
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De toda sorte, o foro do domicílio do réu como regra básica para propositura da demanda 

era também alvo de critica, mormente por acreditar que qualquer juizo de domicílio diverso, 

também detivesse competência para o feito, reagindo a tal comando sob o argumento da 

isonomia constitucional308, 

(...) “eu não hesito affirmar, que estas leis estão implicitamente revogadas pela 

autoridade irresistivel dos tempos; porquanto em um regimen constitucional, onde 

domina a igualdade da lei, não é possivel, que subsista um privilegio de localidade 

sem nenhuma utilidade publica, e com manifesta violação do direito comum”309.  

Ainda no que toca a competência relativa, Paula Baptista já sinaliza a questão da 

prorrogação desta competência com base na manifestação de vontade das partes, isto porque, a 

incompetência ali presente diz respeito a localização em que se encontra o órgão jurisdicional, 

não denotando nenhum interesse público. 

Assevera que a jurisdição é passível de prorrogação, mas apenas em relação às questões 

de competência relativa, uma vez que a absoluta se perfaz de improrrogabilidade, lecionando 

que será prorrogável quando, sendo o juiz a princípio incompetente, torna-se competente por 

vontade expressa ou tácita das partes, o que denominou de prorrogação voluntária, e que se 

verificava através do foro de eleição ou pela inércia do réu ao apresentar a exceção de 

incompetência310.  

Para além das hipóteses supra, Paula Baptista ainda vê como prorrogação da 

competência a questão da reconvenção e da intervenção de terceiros, denominando de 

prorrogação necessária, isto porque a lei sujeita o autor reconvindo à jurisdição do mesmo juiz, 

perante o qual demanda o réu reconvinte, da mesma forma que ocorre nos casos de assistentes, 

opoentes311 e chamados a autoria312.  

                                                             
308 A Constituição de 1824 trazia no artigo 179, inciso XIII, a seguinte redação: A Lei será igual para todos, quer 

proteja, quer castigue, o recompensará em proporção dos merecimentos de cada um. 
309 BAPTISTA, op. cit. 1872, p. 53. 
310 Até o advento do CPC/15 a questão da incompetência relativa deveria ser suscitada através de peça processual 

em separado denominada de exceção de incompetência. Atualmente deve a mesma ser suscitada em preliminar de 

contestação – art. 337, II, tendo o legislador abolido a figura da exceção, presente desde a época das Ordenações 

Filipinas. 
311 A oposição com o advento do CPC/15 deixa de ser tratada como intervenção de terceiro e passa a figurar entre 

os procedimentos especiais no art. 682. 
312 O chamamento a autoria foi abolido do ordenamento processual com o advento do CPC/15, passando a ser 

matéria afeta a defesa do réu consoante dicção do art. 338. 
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Outros pontos ainda cabem ser destacados acerca da doutrina do jurista pernambucano. 

4.3. DO PROCESSO E DA EXTENSÃO DOS PODERES DO JUIZ 

PAULA BAPTISTA313 conceitua processo como o modo de obrar em juízo, ou antes de 

fazer marchar a ação segundo as formas prescritas pelas leis que se traduzem numa combinação 

de formas e garantias unindo-se estreitamente com outras leis dando-lhe sua utilidade final, que 

é, o movimento e a ação. 

Alerta para a distinção de atos e formas, lecionando que o primeiro consiste na marcha 

do processo, o meio em que o processo se desenvolve, enquanto a segunda volta-se para as 

formalidades que, organizadas em cláusulas e disposições, compõem a formalidade pela qual o 

ato deva ser praticado, entendimento citado em momento futuro por ALVARO DE 

OLIVEIRA314. 

A visão que se extrai do conceito do jurista pernambucano é, nitidamente nos dias atuais, 

o conceito voltado ao procedimento, que se diferencia do processo, posto ser o meio pelo qual 

o processo se desenvolve. Entretanto, há que salientar que a tratativa do conceito por ele 

analisada se perfaz importante para momento em que ensina sobre os poderes afeitos ao juiz. 

Segundo o autor, as principais finalidades do processo residem em garantir a sabedoria 

do exame e a retidão das decisões, de modo que se verifiquem nos julgados verdadeiros 

monumentos de verdade e justiça e de assegurar os efeitos destas decisões315. 

Por outro lado, entende que o processo deva observar durante todo seu tramite três 

condições: brevidade, economia e remoção de todos os meios maliciosos e superfluos. Ao 

definir tais condições, Paula Baptista chama atenção para a atuação dos litigantes, atribuindo à 

estes, um dever de comportarem-se segundo a boa-fé, rechaçando a visão de confundir as 

garantias do processo com o ato de criar dificuldades no curso deste pela apresentação de 

argumentos com base em detalhes irrelevantes. Vejamos: 

                                                             
313 Op. cit. 1872, p. 63. 
314 OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro. Do Formalismo no Processo Civil. 2ª ed. rev. e ampl. São Paulo, Saraiva, 

2003, P. 5. 
315 BAPTISTA, op. cit. 1872, p. 64. 
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Assim, todos os actos, dilações, demoras, despesas inuteis são aberrações do regime 

judiciario em prejuizo do interesse dos individuos, das familias, e da sociedade. (...) 

A moral e o direito prescrevem ao juiz obrar sem paixão e prevenção: aos litigantes o 

procederem com boa-fé, não socorrendo-se á sofismas, que deshonrão a quem usa 

d’elles; e aos empregados intermediarios não colocarem seus interesses acima da 

justiça. Longe de confundir-se com a chicana, o processo, bem comprehendido e 

dirigido, é o oposto ou antes o antidoto dela316. 

Nota-se que, decorrido mais de um século, é possível extrair das ideias do jurista 

questões processuais atualmente debatidas e elevadas a normas fundamentais como o 

comportamento circundado de boa-fé e cooperação, vez que não se coadunam com o processo 

democrático atitudes que traduzem-se em mera procrastinação.  

Pelo que se alcança da nota do autor, há que se desenvolver o processo respeitando-se 

as garantias a ele inerentes, daí PAULA BAPTISTA317 doutrinar a respeito do ofício do juiz, 

ampliando seus poderes, no sentido de determinar que a ele resultaria o direito de agir de ofício 

- “poder official” – independente de provocação de qualquer das partes, no sentido de mandar 

proceder a quaisquer atos e diligências tendentes a esclarecer a sua consciência antes de julgar 

ao final. 

No mesmo sentido, caberia abreviar as demandas não consentindo dilações maliciosas, 

tampouco quaisquer outros meios procrastinatórios cogitados pelas partes, bem como 

argumentos impertinentes e incompatíveis com a dignidade das leis e de seus ministros, o que 

ia de encontro a concepção francesa da inércia e passividade do juiz318. 

                                                             
316 BAPTISTA, op. cit. 1872, p. 63. 
317 Idem, p. 65-66. 
318 BUZAID, op. cit. 1982, p. 64. Cabe salientar que “O receio de ver o juiz invadir as atribuições do legislador, e 

contradizer a lei sob pretexto de a interpretar, chegou em França a uma verdadeira obsessão. Contra uma 

magistratura independente pela venalidade dos cargos, a realeza procurara guardar para si o direito exclusivo de 

esclarecer em caso de duvida o sentido das suas ordenanças. Contra a magistratura reorganizada, a Revolução 

francesa, persistindo numa mesma inquietação, estabeleceu nitidamente o principio de que só ao legislador 

pertencia dar ás dificuldades levantadas pela interpretação dos textos legislativos, uma solução definitiva. E o 

Tribunal de Cassação foi criado, ao lado da Assembleia Legislativa e sob a sua inspecção, não só para assegurar a 

unidade nacional da jurisprudencia, mas ainda para defender strictamente a integridade da lei contra as 

desvirtuações possíveis d'uma prática judicial muito aproximada dos factos para não se afastar insensivelmente do 

direito. «Num Estado que tem uma legislação, exclamava Robespierre, a jurisprudencia dos Tribunaes é a lei, não 

é outra coisa». Se o legislador francês consentiu finalmente em reconhecer o caracter soberano da interpretação 

judicial, é que a experiencia demonstrára a incapacidade de qualquer outra autoridade para desinvolver o sentido 

das leis na sua applicação ás questões particulares; assim a força das coisas mais que a vontade deliberada do 

legislador subtrahiu o Tribunal supremo á tutela interpretativa das Assembleias parlamentares, depois do Conselho 

d'Estado, órgão governamental. O juiz francês, tradicionalmente exposto á desconfiança dos poderes publicos, não 

devia naturalmente esforçar-se por limitar a sua missão á exegese prudente dos textos legislativos?! Um logico 

eminente, o sr. Liard, diz:— «O direito é a lei escripta. Os artigos do Codigo são outros tantos theoremas de que 

se trata de demonstrar a ligação e de tirar as consequencias. O jurista puro é um geometra; a educarão puramente 
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E mais, já na primeira edição, ao tratar das execuções cíveis, critica sua excessiva 

demora que chega às vezes de uma geração à outra, acarretando tal resultado aos magistrados, 

vez que à eles recaem o poder de de atuar com firmeza contra chicanas praticadas pelas 

partes319. 

De toda sorte, explica o autor que o poder de agir de ofício, designado pelos antigos 

“officio nobre do juiz” se origina da ordem pública no sentido de que os juizes são protetores. 

Neste caso tal poder se diferencia daquele exercido no interesse das partes e a requerimento 

delas, chamado de “officio mercenário”320. 

Afirma ainda que o processo constituia uma ordem natural, dividindo-se em períodos, 

donde provém o método civil, que pode variar a depender do sistema legislativo de cada lugar, 

dentre os quais e, nesta ordem, 1º a propositura da ação com prévio aviso do réu (citação); 2º a 

defesa; 3º as provas com a duração que for necessária para sua produção; 4º o julgamento e 5º 

a execução, sem a qual restaria infrutífera a efetividade da decisão. 

O que resta do exposto é a seguinte questão: na ordem natural do desenvolvimento 

processual houve mudança significativa?  

4.4. A PROVA E A PERSUASÃO RACIONAL DO JULGADOR E A MOTIVAÇÃO DAS 

DECISÕES JUDICIAIS 

As relações de confiança são conferidas a partir do momento em que se compreende o 

porquê das coisas, tendo em vista que “a condição principal de requisitos para esta não é a falta 

de poder, mas falta de informação plena”321.  

Nesse sentido a comunicação se torna essencial por asseverar uma resposta ao que lhe 

fora apresentado, devendo chegar ao jurisdicionado de tal forma que este consiga perceber-se 

                                                             
jurídica é puramente dialectica. O grande trabalho do "magistrado ou do ad-vogado é desembrulhar os fios dos 

pleitos i ligar os seus elementos a tal ou tal das regras estabelecidas pelas leis. E' a resolução d'um problema.»” 

(CRUET, Juan. A Vida do Direito e a Inutilidade das Leis. Lisboa: Antiga Casa Bertrand-José Bastos & C.ª- 

Livraria editora, 1908.1908, pp. 56-57). 
319 BAPTISTA, op. cit. 1855, p. 176. 
320 BAPTISTA, op. cit. 1872, p. 66. 
321 GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. Tradução de Raul Fiker. São Paulo: Editora UNESP, 

1991, p. 35. 
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nela, vez que, à ele foi endereçada e, à outros assim também o será, necessitando o direito ser 

o mesmo e não ser renegado ao alvedrio subjetivista da livre convicção do julgador322. 

Primar pela clareza e afastamento de convicções morais para fins de o julgador 

responder à sociedade, apesar de ser um debate hodierno, a doutrina de PAULA BAPTISTA323 

já alertava para o perigo de se dar ao julgado uma conotação subjetiva circundada de 

onipotência e irresponsabilidade em crítica a juristas que primavam pela livre convicção do 

juiz.  

Alude como conceito de prova “tudo que nos póde convencer da certeza de algum facto, 

circumstancia, ou proposição controvertida : as provas, por tanto, são os elementos, que 

determinão a convicção do juiz”, dividindo-as em plena, quando se produz tamanho gráu de 

certeza capaz de assegurar o convencimento; semi-plena quando por si só não se possa decidir 

a causa; judicial e extrajudicial324. 

Desta feita, os juízes deveriam julgar pelas provas constantes dos autos como era a 

dicção legal, porém, na colisão de provas e em certos casos, poderiam eles apreciá-las livre e 

moralmente, por que o sistema de provas legais então vigente, não era nem o “puro systema da 

                                                             
322 Apesar de se discutir a confiança e a comunicação na modernidade, e em nome desta confiança estabelecer 

regramentos no sentido de alcançar a segurança jurídica, o Código de Processo Civil vigente trouxe a lume acirrado 

debate acerca da motivação das decisões judiciais, notadamente pela necessidade de fundamentação adequada 

destas decisões como resposta ao alto grau de insatisfação e ausência de credibilidade social frente ao Poder 

Judiciário. O autoconvencimento do juiz ante os fatos e atos examinados, deve ser construído diante de critérios 

estabelecidos por lei. Não pode ele decidir, portanto, “em face de uma lei vazia à qual possa emprestar conteúdos 

de pessoal sabedoria, clarividência ou magnanimidade” (LEAL, 2014, n.p.) Buscando evitar a ratificação do 

ativismo crescente de parte dos julgadores brasileiros (STRECK, 2013, n.p.), a codificação hodierna prevê devam 

estes aterem-se a observar em seus julgados uma fundamentação consistente com o caso sub judice, demonstrando 

os parâmetros legais e a devida explicação que se deve conferir ao jurisdicionado, sendo-lhe, pois, vendada a 

decisão surpresa. Nesse sentido, cabe ao julgador decidir com base naquilo que fora amplamente debatido nos 

autos do processo, aí incluída as provas, e, ainda que entenda por fundamento diverso, não estaria ele impedido de 

fazê-lo, desde que às partes seja dado o direito de manifestação, no sentido de influir na construção da decisão. 

Como preleciona Greco: “A motivação da decisão sobre os fatos é indispensável para que qualquer pessoa, que 

tenha exercido ou venha a exercer a sua própria cognição relativa às mesmas provas, possa verificar se o juiz 

examinou e apreciou devidamente cada prova, se considerou de modo apropriado todas as circunstâncias apuradas, 

porque deu mais importância a esta prova do que àquela. A motivação da sentença obriga o juiz a tentar convencer 

os seus destinatários da verdade sobre a qual vai incidir o direito. Se a motivação for frágil, dificilmente convencerá 

o perdedor e abrir-lhe-á as portas para reformar a sentença em grau de recurso. Se for sólida e, mesmo assim, não 

convencer o perdedor, dificilmente este conseguirá reformá-la no segundo grau de jurisdição. GRECO, Leonardo. 

Instituições de Processo Civil. Vol. 1, 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p.525). 
323 Op. cit. 1872, p. 128. 
324 Item, p. 124. 
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convicção livre e natural dos juizes e nem o systema de provas positivas e obrigatorias com as 

exagerações e erros que ensinavão os falsos interpretes da meia idade”325. 

Rechaçando as doutrinas que defendiam tão somente o livre convencimento como base 

para a decisão, sob o argumento de que o homem na indagação da verdade acha, em si mesmo, 

uma igual força de instinto que o socorre e o guia impedir e suprimir o livre desenvolvimento 

de dita faculdade, seria prender o juiz experiente e ilustrado em um círculo apertado que nada 

mais faria do que impor óbices à sua convicção, Paula Baptista pondera que a ausência de regras 

traria além de desconhecimento pelas partes do que o convencera, um poder tal ao juiz que este 

estaria acima das leis326. 

De tal modo, dizia que o sistema das provas legais não nutria a louca pretensão de fazer 

da verdade objetiva e subjetiva duas inimigas inconciliáveis, ao contrário, traçava o caminho 

mais seguro por onde o juiz chegaria ao final pondo suas ideias sobre o objeto de seu exame 

em perfeita concordância com o mesmo objeto. Exemplificando327: 

Supponha-se, porém, que a lei entrega o acto do julgamento unicamente á esse 

instincto, invocado como um grande argumento: nesta hypothese o que deverá 

acontecer? Não haverá razão, para temer, além de outros males, que certas provas, 

que, para um juiz mais cuidadoso em suas pesquizas, serião illusorias e recusadas, 

para um outros menos experiente e mais superficial sejão de grande peso, e, á final, 

que sobre os mesmos casos, e com as mesmas provas appareção julgamentos 

desiguaes, e contradictorios? É indispensavel, que as sentenças estejão livres de toda 

suspeita de parciais e arbitrarias, e para que a confiança publica exista, é mister que 

cada um se convença de que ellas são proferidas segundo as sabias instrucções da lei, 

e o juiz seja obrigado a dar contas de suas decisões.  

A preocupação do jurista oitocentista é nitidamente com o desrespeito aos parâmetros 

legais na construção da decisão, notadamente pelo caráter demasiadamente subjetivista ao qual 

se poderia chegar. Não era, pois, contrário ao exercício livre da convicção do juiz, coerente com 

a ideia da extensão dos seus poderes, desde que as delimitações legais fossem observadas e que 

demonstrasse em seu julgado o que lhe formara o convencimento. 

Pelo que se depreende, receava Paula Baptista o ativismo judicial, o qual tornou tema 

de grandes discussões pelos doutrinadores modernos328, necessitando assim a observância de 

                                                             
325 BAPTISTA, op. cit. 1872, p. 125. 
326 Esse pensamento de Paula Baptista mostra a influência sofrida pelo Jansenismo. 
327 BAPTISTA, op. cit. 1872, p. 127. 
328 Entre outros, vide STRECK, Lenio Luiz. O que é isto - decido conforme minha consciência? Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2010. NUNES, Dierle José Coelho; BAHIA, Alexandre Gustavo Melo Franco Ativismo e 
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parâmetros delimitadores para uma decisão livre de arbitrariedade, o que aos dias atuais se torna 

tão salutar.  

Ponto que chama atenção em sua doutrina, e que fora posteriormente reformulado, diz 

respeito à quantidade de testemunha permitida, um total de quinze a vinte, o que para Paula 

Baptista traduzia-se em permissibilidade absurda quando confrontado tal comando com as 

demais fontes do direito pátrio e estrangeiro, concluindo que “precisamos de uma lei, que, 

revogando a cit. Ord329, acabe com essas legiões de testemunhas, da quaes se póde dizer o 

mesmo, que em Roma se dizia dos medicos de Augusto, isto é: que antes fazião mal, que 

bem”330
. 

4.5. A AUTORIDADE DA COISA JULGADA 

Ao doutrinar a respeito das Leis do Processo, disposto na “secção III” de sua obra, Paula 

Baptista buscou explicar os fins a serem alcançados por ditas leis. Lecionava que os fins 

principais seriam garantir a sabedoria do exame e a retidão das decisões, de forma que os 

julgados fossem a tradução de verdadeiros monumentos de verdade e justiça; assegurando os 

efeitos destas decisões através da execução das mesmas, donde provinha a autoridade 

“irrefragável” da coisa julgada, tanto na ordem política como na social331. 

Afirmava configurar a coisa julgada a partir da sentença que não mais coubesse recurso, 

distinguindo-a em formal e substancial ao entender sua autoridade aos julgamentos definitivos 

ou mistos proferidos em jurisdição contenciosa ou de juízo pleno, assim discorrendo: 

“Às palavras cousa julgada indicão uma decisão, que não pende mais dos recursos 

ordinários, ou porque a Lei os não concede (segundo a Lei das alçadas), ou porque a 

                                                             
protagonismo judicial em xeque. Argumentos pragmáticos. Disponível em 

<http://egov.ufsc.br/portal/conteudo/ativismo-e-protagonismo-judicial-em-xeque-argumentos-

pragm%C3%A1ticos> Acesso em: 15/08/2017. DELFINO, Lúcio; LOPES, Ziel Ferreira. A expulsão do livre 

convencimento motivado do Novo CPC e os motivos pelos quais a razão está com os hermeneutas. Justificando, 

13/04/2015. Disponível em <http://justificando.cartacapital.com.br/2015/04/13/a-expulsao-do-livre-

convencimento-motivado-do-novo-cpc-e-os-motivos-pelos-quais-a-razao-esta-com-os-hermeneutas/ > Acesso 

13/03/2017. 
329 Ord. l.3, t. 55, § 2º E nenhuma parte poderá dar o noemar a cada hum artigo, quando forem em si diversos, mais 

que quinze testemunhas; e quando sómente tiver hum artigo para provar, ou tiver muitos de huma mesma 

substancia e caso, não poderá  dar ao dito artigo, ou artigos mais que vite testemunhas por todas; e se a todos os 

artigos, posto que em si sejam diversos, quizer nomear e dar vinte testemunhas, podel-e-ha fazer, e ser-lhe-hão 

perguntadas, e mais não. Disponível em <http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l3p645.htm>.Acesso em 

18/04/2017.  
330 BAPTISTA, op. cit. 1872, p. 144. 
331 Idem, p. 64. 

http://egov.ufsc.br/portal/conteudo/ativismo-e-protagonismo-judicial-em-xeque-argumentos-pragm%C3%A1ticos
http://egov.ufsc.br/portal/conteudo/ativismo-e-protagonismo-judicial-em-xeque-argumentos-pragm%C3%A1ticos
http://justificando.cartacapital.com.br/2015/04/13/a-expulsao-do-livre-convencimento-motivado-do-novo-cpc-e-os-motivos-pelos-quais-a-razao-esta-com-os-hermeneutas/
http://justificando.cartacapital.com.br/2015/04/13/a-expulsao-do-livre-convencimento-motivado-do-novo-cpc-e-os-motivos-pelos-quais-a-razao-esta-com-os-hermeneutas/
http://justificando.cartacapital.com.br/2015/04/13/a-expulsao-do-livre-convencimento-motivado-do-novo-cpc-e-os-motivos-pelos-quais-a-razao-esta-com-os-hermeneutas/
http://justificando.cartacapital.com.br/2015/04/13/a-expulsao-do-livre-convencimento-motivado-do-novo-cpc-e-os-motivos-pelos-quais-a-razao-esta-com-os-hermeneutas/
http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l3p645.htm
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Parte não usou delles nos termos fataes e peremptorios da Lei, ou porque taes recursos 

já forão esgotados. O effeito d'uma tal decisão, é ser tida por verdade; assim, todas as 

nullidades e injustiças relativas, que por ventura se commettessem contra o direito das 

Partes, já não são susceptíveis de revogação332. 

Ramalho seguia o mesmo entendimento de Paula Baptista, no sentido de que para ele 

coisa julgada seria conceituada sobre dois sentidos, lato e estrito. Em sentido lato, seria a 

decisão do juiz que pusesse fim a demanda e ao juízo, condenando ou absolvendo e, em sentido 

estrito quando a sentença se tornasse irrevogável pelo consentimento expresso ou tácito das 

partes, onde presumia-se ocorrer diante da inércia quando não houvesse interposição de 

recursos nos prazos então estabelecidos ou ainda, quando todos eles houvessem se esgotados.  

Afirmava Ramalho333 que a “sentença que passa em cousa julgada é havida por verdade, 

e faz certo o direito controvertido entre as partes, mas não entre terceiros, que não forão ouvidos 

no processo; e deve ser promptamente executada”.  

Em alusão a seu contemporâneo, o professor pernambucano defendia que a coisa julgada 

atribuía à decisão uma autoridade contra a qual nada se poderia fazer, embora com ela se teria 

por produzido o efeito de verdade, uma vez que ensejaria uma sanatória de vícios e injustiças, 

salvaguardando aqueles que a própria lei considerava graves334, o que atenderia os fins 

desejados pelas leis processuais.  

PAULA BAPTISTA335, assumindo entendimento distinto ao defendido por outros da 

época, afirmou que a autoridade da coisa julgada seria restrita a parte dispositiva do julgamento 

e aos pontos ali decididos, dizia: 

“Está visto, que não professo a opinião d'aquelles, que querem, que na applicação da 

cousa julgada se não attendão os motivos, ou fundamentos do julgamento. A 

comparação da questão, que se agita, com aquella, que já foi decidida, é uma operação 

lógica e delicada, na qual se não póde abstrahir dos motivos objectivos do julgamento, 

que são a expressão fiel do pensamento do Juiz. Assim, v.g, o julgamento, que tiver 

rejeitado uma acção de reivindicação pelo motivo do Autor não haver provado o seu 

direito de propriedade, jamais póde ter autoridade de cousa julgada quanto ao ponto 

de ser ou não o Réo o verdadeiro proprietário; pelo que, se o Antigo Autor tornar-se 

                                                             
332 BAPTISTA, op. cit. 1872, p. 175. 
333 RAMALHO, Joaquim Ignácio. Prática Civil e Comercial. São Paulo: Typographia Imparcial, 1861, P. 49. 
334 “As nullidades o injustiças absolutas tornão o julgado revogavel ou por meio d'embargos á execução, ou d 

'acção rescisória, se a execução já está concluída. Nestas condições está o julgado, que foi proferido: 1.° contra a 

expressa disposição da Lei: 2.° por Juiz incompetente, suspeito, peitado ou subornado: 3.° contra Parte não citada, 

ou habitada no caso de morte do primitivo Litigante, etc.: -4.° sobre prova reconhecida posteriormente como falsa: 

5.° contra a cousa já julgada: 6.° que contém disposições impossíveis “(...) (BAPTISTA, 1857, p.123). 
335 BAPTISTA, op. cit. 1872, p, 178. 
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depois possuidor da mesma cousa, e do antigo Réo quizer á seu turno propor a 

reivindicação, este não póde valer-se do primeiro julgamento; mas está rigorosamente 

obrigado a provar o seu direito de propriedade”.  

Tal afirmativa seria não apenas trazida em notas às Instituições de CHIOVENDA336 por 

LIEBMAN como por ele defendida337 anos depois e lembrada por BUZAID338 referenciando 

Paula Baptista ao discorrer acerca do alcance da coisa julgada: 

“Grave problema é o de se saber se a autoridade da coisa julgada é restrita à parte 

dispositiva do julgamento, ou se se extende aos fundamentos que constituem premissa 

necessária da conclusão. O Código de Processo Civil, no art. 287, par. Único, seguiu 

esta última orientação: ‘Considerar-se-ão decididas todas as questões que constituam 

premissa necessária da conclusão’. Paula Baptista, porém, seguiu a primeira 

orientação, o que lhe valeu o aplauso de Liebman: ‘A questão dos limites objetivos da 

coisa julgada é uma das mais controvertidas no direito brasileiro. Resolveu-a, na 

verdade, há muito tempo e de modo insuperável Paula Baptista (Compêndio de teoria 

e Prática do processo Civil, par. 185), quando afirmou que ‘a autoridade da coisa 

jugada é restrita à parte dispositiva do julgamento e aos pontos aí decididos e fielmente 

compreendidos em relação aos seus motivos objetivos’. Significa isso que os motivos 

da sentença não são objeto da coisa julgada, mas devem ser considerados para 

entender o verdadeiro e cabal alcance da decisão”.   

A limitação da autoridade da coisa julgada à parte dispositiva da sentença não fora 

assunto dos mais tranquilos entre os doutrinadores da época, uma vez que entendiam incidir no 

todo que lhe compunha339.  

Interessante explanação é trazida por Gusmão referenciando Ulpiano ao afirmar que 

“Res judicata, no Direito Romano, não significava o mesmo que judicium, sentença, mas sim a 

coisa de que se trata (res de qua agitur), depois de julgada devida ou não devida; o que não 

podia ter logar senão uma só vez”. Assim, afirmava que nunca os Romanos cogitaram de basear 

a coisa julgada no arrazoamento ou na exposição de motivos da sentença; fazendo consistir toda 

a autoridade na expressão da vontade do direito nos casos concretos (GUSMÃO, 1922, pp.32-

33). 

Adepto do entendimento de Paula Baptista, GUSMÃO (1922: p.69-72), aponta que no 

tocante a eficácia dos motivos, a discordância entre os antigos escritores foi tamanha, ao ponto 

                                                             
336 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. Tradução de J. Guimarães Menegale. São 

Paulo: Saraiva, 1965, p. 394. 
337 LIEBMAN, Enrico Tullio. Estudos sôbre o processo civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1947, p. 163. 
338 Op. cit. 1982, p. 80. 
339 PINTO, José Maria Frederico De Souza. Primeiras Linhas Sobre o Processo Civil Brasileiro. Tomo Segundo. 

Rio de Janeiro: Casa dos Editores, 1850, P. 185; SOUZA, Joaquim José Caetano Pereira E. Primeiras Linhas de 

Processo Civil. Tomo I. Rio de Janeiro: Typographia Perseverança, 1879, P. 297. 
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de se vislumbrarem quatro teorias em torno do tema. Dessa forma, teríamos a dos que recusam 

em absoluto a autoridade da coisa julgada aos motivos, ainda mesmo quando o motivo é causa 

imediata da sentença; a dos que concedem a autoridade da coisa julgada aos motivos só quando 

o dispositivo é equivoco; a dos que reconhecem a coisa julgada somente nos motivos insertos 

no dispositivo e a dos que conferem autoridade de coisa julgada a qualquer dos motivos, como 

alma da sentença. Dita discussão, perpassava no campo dos pontos que serviriam como 

identificador da coisa julgada, atrelado ao objeto, à causa, as partes e qualidade destas340. 

Em relação ao objeto, segundo PAULA BAPTISTA (1857, p. 179), não seria necessário 

que a identidade fosse absoluta ou integral, bastando tratar-se de parte integrante ou acessória 

da nova demanda, mas, que houvesse sido deliberada em julgamento anterior, ressalvando os 

casos que, apesar de ligados, fossem distintos. A identidade de coisa tratada não designa 

precisamente aquilo que o significado da locução só por si daria; não é a identidade material da 

coisa demandada, mas sim a identidade jurídica341. 

No tocante à causa, entendia PAULA BAPTISTA342  tratar-se dos fatos ou atos que 

resultassem direta e imediatamente no direito ou obrigação que constituiria o objeto, não se 

devendo confundir tal causa com os diferentes elementos que poderiam concorrer para 

constituí-la. Aduzia: 

“Não vál a identidade de objecto, se com ella não concorre simultaneamente a 

identidade da causa, e isso se dá tanto nas acções pessoaes, onde se pode pedir 

sucessivamente a mesma cousa por differentes causas de obrigação, como nas reaes, 

onde se pode reclamar sucessivamente a mesma propriedade por differentes titulos, 

bem como de compra, sucessão ab intestato, &c., sem que a rejeição de uma dessas 

demandas seja de natureza a prejudicar a sorte das outras. Entendemos por causa o 

facto ou acto, de que resulta directa e immediatamente o direito, ou obrigação, que 

constitue o objecto da acção, ou excepção, e com esta causa não devemos confundir 

os differentes elementos, que podem concorrer separada, ou conjunctamente para 

constituil-a”.  

No que concerne às partes, asseverava o professor pernambucano que a identidade 

primava-se em verificar as mesmas partes a figurar com as mesmas qualidades, podendo 

                                                             
340 “Cogliolo, depois de referir-se a doutrina de Savigny, diz que a regra tradicional dos três eodem (res, causa 

petendi, personae) é um preceito empírico, nem sempre verdadeiro, destituído do caracter de um principio 

scientifico ; que esta regra surgiu na Edade Media, por effeito de uma falsa interpretação dos textos do Dir. Romano 

; e, lamentando a sua inserção no art. 1351 do Cod. Civ. Itai., pensa que ella devêra ter sido substituída por est'outra: 

— A exceptio rei judicatae dá-se quando a relação jurídica pedida é idêntica á relação jurídica já julgada, e nascem 

ambas do mesmo facto” (GUSMÃO, 1922, p.39). 
341 GUSMÃO, Op. cit. 1922, p. 40 
342 Op. cit. 1872, p. 180. 
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alcançar pessoas, que seriam consideradas, como tendo sido representadas por uma das partes 

litigantes, quando o julgamento lhe fosse favorável, não se permitindo o contrário, onde seriam 

elas consideradas, como estranhas, quando o julgamento as prejudicasse. Exemplificando343: 

“A sentença proferida a favor do principal devedor extende os seus effeitos ao fiador; 

porque,  sendo a fiança uma obrigação accessoria, não pôde persistir, extincta a 

principal; e, se assim não fôra, exposto o principal devedor á acção regressiva do 

fiador, ficaria privado dos beneficios do primeiro julgamento com manifesta violação 

da cousa julgada. D’ahi, porem, se não segue, que a sentença proferida contra a 

principal devedor deva prejudicar o fiador, que, não sendo representado pelo seu 

afiançado, e nem recebendo d’elle a causa, precisa de nova instancia para fazer valer 

a excepções communs, e aquellas, que lhe são pessoaes, e concernentes ao facto da 

fiança, e deve mesmo estar á abrigo das colusões entre o devedor e o credor. 

Ainda no tocante as partes, Paula Baptista preleciona que a respeito dos efeitos da coisa 

julgada é preciso fazer uma distinção no que concerne os codevedores solidários entre si e os 

codevedores ou coproprietários de uma obrigação ou de um imóvel indivisível quando não 

figuram todos na demanda. 

No que tange à solidariedade, a sentença proferida, independentemente de ser favorável 

ou não, seus efeitos são relativos não se estendendo àqueles que não participaram da demanda, 

enquanto que, no tocante às obrigações ou imóveis indivisíveis, ou a sentença será favorável 

aproveitando a todos, por que se todos fossem demandados teria sucumbido do mesmo modo, 

ou será desfavorável e, neste acaso, utilizando-se da doutrina francesa344, aos demais 

coobrigados não se alcançaria sem que à estes se permitisse a ampla defesa345. 

O entendimento acerca da autoridade da coisa julgada como qualidade da sentença e 

não como um mero efeito, bem como o limite de alcance desta autoridade, já há muito 

encontrava arrimo em Paula Baptista, e que anos mais tarde se propagaria em acirrados debates 

notadamente por Liebman. 

                                                             
343 BAPTISTA, op. cit. 1872, p. 183-184. 
344 Pauta-se Paula Baptista nos entendimentos de Alexandre Duranton, Charles Toullier, dentre outros, grandes 

juristas franceses. Para aprofundamento veja RODIÈRE, Aimé. Les Grands Jurisconsultes. Toulouse: Édouard 

Provat, Libraire-Éditeur, 1874, Disponível em 

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58355609/f10.item.r=touller> Acesso em 18/1/2018.  
345 BAPTISTA, op. cit. 1872, p. 184-185. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58355609/f10.item.r=touller
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4.6. A NATUREZA JURÍDICA DA ARREMATAÇÃO 

Diante da certeza da obrigação, não sendo cumprida voluntariamente, caberá ao Estado 

a busca da satisfação de modo forçado, quer seja pela sub-rogação, quer pela aplicação de 

medidas coercitivas. 

Nesse diapasão, cabe aqui traçar o contexto das execuções de quantia, vez que à estas 

estará a arrematação inserida em seu procedimento. A penhora, medida de gravame ao bens 

para fins de garantir a satisfação da obrigação; a expropriação, retirada coercitiva do bem 

gravado em garantia do patrimônio do devedor e, a consequente arrematação, momento em que 

um terceiro, através de lanço terá transferido para o seu patrimônio o bem então arrematado. 

Assim, arrematação é ato jurídico processual. Como ato de execução, é um pagamento 

forçado346.  

É na definição da natureza jurídica da arrematação que as divergências ao longo do 

tempo foram deveras. Pautava a doutrina em diversas teorias, dentre as quais: contrato privado 

de compra e venda; contrato de compra e venda judicial, tendo como parâmetro duas ficções: 

1) de atribuir ao juiz o poder de suprir o consentimento do devedor; 2) de ver no juiz o 

representante do executado. Seria, portanto, um contrato de compra e venda, venda essa feita 

pelo juiz, agindo este em nome do executado e mandatário igual dos credores. 

Ainda se verificava a teoria do Negotiorum gestor, apresentando o juiz como gestor de 

negócio do devedor; como ato de representação; a desapropriação, a transferência coativa e 

ainda como processo de ação constitutiva, perdurando o entendimento de que seria a 

arrematação ato de expropriação347. 

Paula Baptista já na primeira edição de seu compêndio assinalava que a arrematação 

não correspondia a um contrato de compra, mas sim a uma desapropriação por ato Estatal, 

                                                             
346 AZEVEDO, Nydia Fischer Lacerda de. Arrematação. In Revista de ciência política; 27(2), pp. 98-115, 

maio/ago. 1984, P. 99. Disponível 

em  <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rcp/article/download/60388/58655> Acesso em 04/08/2018. 
347 Idem, p. 100-103. 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rcp/article/download/60388/58655
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conceito este só desenvolvido na Europa por Dernburg, no ano de 1864, em seu livro sobre o 

penhor348.  

Aceitando assim o carater publicista do ato, leciona PAULA BAPTISTA349, defesa que 

quatorze anos após seria desenvolvida na Europa: 

“O princípio geralmente acceito, que a arrematação é verdadeira venda, e se regula 

pelos mesmos princípios, é uma abstração sem luz precisa para a solução da questão; 

e tanto assim, que todos o invocão, e as divergencias continuão. Explicar-me-oei, 

pondo de parte todo o receio de prolixidade. A arrematação assemelha-se á venda no 

ponto unico de dar-se em ambas a alienação da propriedade, mediante o preço 

equivalente pago em moeda; mas a venda é um contracto, effeito do livre 

consentimento, que exprime a vontade dos contractantes, e a arrematação é uma 

desapropriação forçada, effeito da lei, que representa a justiça social no exercicio de 

seus direitos, e no uso de suas forças para reduzir o condemnado á obediência do 

julgado; a idéa de que a entrega do ramo representa o consentimento do executado 

dado pela interposta pessoa do juiz, é uma ficção futil, e pueril”. 

4.7. ECOS DE PAULA BAPTISTA NA DOUTRINA E NA JURISPRUDÊNCIA 

Dizem que morremos duas vezes. Uma vez, quando paramos de respirar e uma segunda 

vez, um pouco mais tarde, quando alguém diz nosso nome pela última vez.350 Nesse contexto, 

não apenas a presente pesquisa mantém as ideias de Francisco de Paula Baptista vivas, como 

durante os anos posteriores à sua morte, outros nomes o rememoraram pelos pensamentos que 

outrora desenvolveu permitindo reflexões futuras.  

Nas primeiras linhas de processo civil de PEREIRA E SOUSA351 atualizadas por 

TEIXEIRA DE FREITAS, no que toca a classificação dos participantes que constituem o juízo, 

chama atenção para a obra do pernambucano no sentido de que ao invés de classificar as pessoas 

ele simplesmente teve o cuidado de informar que o pessoal componente não eram só juízes e 

tribunais mas também os funcionários subalternos. Assim englobaria todos e não falharia em 

omitir-se como sinaliza o mesmo Teixeira de Freitas em relação à obra de Ramalho e de Ribas.   

                                                             
348 CARNEIRO, op. cit. p. 39; BUZAID, Op. cit. 1872, p. 86. 
349 Op. cit. 1872, p. 204-205. 
350 Frase de autoria atribuída a Banksy, um dos anônimos mais famosos dos últimos anos. Seu trabalho mudou o 

olhar sobre a arte de rua. Com spray, faz críticas políticas, à sociedade e à guerra, mas sempre com um humor 

sombrio e uma sacada. Vide BECKER, Melissa. Banksy: o anônimo mais famoso do mundo.In Super Interessante, 

2011, n.p. Disponível em <https://super.abril.com.br/cultura/banksy-o-anonimo-mais-famoso-do-mundo/> 

Acesso em 12/02/2019. 
351 PEREIRA E SOUSA, Joaquim José Caetano. Primeiras linhas sobre o processo civil. Acomodadas ao fôro do 

Brazil por Augusto Teixeira de Freitas, Tomo I. Rio de Janeiro: Typ Perseverança, 1879, p. 5 

https://super.abril.com.br/cultura/banksy-o-anonimo-mais-famoso-do-mundo/
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No ano de 1884, por ocasião do recebimento da apelação interposta pela ré Companhia 

Central Sugar Factories of Brasil Limited, o autor João Vieira de Araujo, interpôs agravo, 

trazendo como fundamento basilar nas suas razões a discussão acerca da desnecessidade de 

citação para recurso nos casos em que o réu tenha sido revel. O Tribunal da Relação, no 

julgamento deste agravo, trouxe como fundamentação em seu acórdão para negar provimento 

ao recurso as lições de Paula Baptista, assim discorrendo: 

“Considerando que o conselheiro Paula Baptista em seu compendio3 de Pratica do 

Processo diz que aquella Ord. é casuística, dá lugar a um arbitrio indiscreto, que é 

injusta, porque ataca o direito de defesa, além do que está revogada pelas leis 

modernas, que não exigem citação do condemnado para apellar, mas apenas 

concedem o praso de dez dias para se interpor appellação em audhiencia ou por 

despacho do juiz nos autos”352. 

Inobstante constar do dito acordão, também nas razões da apelação interposta suas lições 

restaram registradas, não apenas em relação à desnecessidade de citação, mas, notadamente na 

explicação do que seria revel. Vejamos: 

“Revel, diz o compendio de Pratica do Processo do Conselheiro Paula Baptista, é 

aquelle qui dihil dixit (é a expressão das leis inglezas), é o condemnado por defaut 
353(expressão das leis francesas). Todos os escriptores, quer antigos, quer modernos, 

são accordes em affirmar  que revel é somente aquelle que deixa de comparecer em 

juizo, e que sendo essa falta uma especie de delicto por omissão, sujeita aquelles que 

n’ella incorrem á pena de lançamento e á condemnação nas custas. 

[...] Essa qualificação de revel verdadeiro em opposição ao presumido, ensina o 

Conselheiro Paula Baptista, para o fim de lhe serem negados certos meios de defeza , 

como o de appellar da sentença, é actualmente exotica, antipatica e mesmo 

impraticavel... Finalmente está revogada (a Ord. Do Liv. 3º, tit. 79 § 3354),  pelas leis 

modernas, que não exigem citação do condemnado para appellar; mas, apenas 

concedem o prazo de dez dias para se interpor a appellação em audiência, ou por 

despacho do juiz, nos autos” 355. 

 

                                                             
352 DIÁRIO DE PERNAMBUCO. Edição 121, Ano 1884, p. 3. Disponível em 

<http://memoria.bn.br/DocReader/029033_06/10575> Acesso em 15/03/2018. 
353 Omissão (tradução livre). 
354 “Outrosi, o rével verdadeiro não deve ser recebido a appellar. E rével verdadeiro (I), para não ser recebido a 

appellar, he aquelle, que nem por si, nem por seu Procurador appareceo em Juizo, até se dar sentença diffinitiva, e 

sendo citado para appellar, disse, que não queria, nem determinava ir á audiência, ou se calou, ou disse, que iria, 

e em cada hum destes casos não foi, não havendo justa razão, por que deixasse de ir a ella. E ainda, se algum 

sabendo que o queriam citar para appellar, disse, que postoque o citassem, não iria á audiencia, este será havido 

por verdadeiro revel, ainda que não seja mais citado para apelar; salvo chegando á audiencia, para que foi citado 

para appellar antes que o Juiz se levante da Seda”. Livro III, Título LXXIX, § 3º, p. 690. Ordenações Filipinas, 

vols. 1 a 5; Edição de Cândido Mendes de Almeida, Rio de Janeiro de 1870, , Disponível em 

<http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/ordenacoes.htm> Acesso em 18/04/2017.  
355 DIÁRIO DE PERNAMBUCO. Edição 155, Ano 1884, p. 4. Disponível em 

<http://memoria.bn.br/DocReader/029033_06/10848> Acesso em 14/08/2017. 

http://memoria.bn.br/DocReader/029033_06/10575
http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/ordenacoes.htm
http://memoria.bn.br/DocReader/029033_06/10848
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No relatório apresentado sobre a administração da justiça pelo presidente do Superior 

Tribunal de Justiça, no ano de 1900, ao se referir as ações, lembrou que diante da confusão 

entre ação e processo apenas Paula Baptista as teve tratadas de forma distinta356, e, em sua 

conclusão, reclamando a demora do processo pela ausência de coibição de práticas 

procrastinatórias, mais uma vez se vale da doutrina do conselheiro para salientar o papel do 

magistrado. São suas palavras: 

“Dada a decisão novas petições e novas contestações são oppostas, e, o que é mais, 

surgem d’ahi aggravos para o Superior Tribunal, o que além de deturpar a acção, onde 

as partes têm prasos e ocasiões certas para allegarem seo direito, mantêm-se e ceva-

se em larga escala a chicana. 

Tudo isto reclama remedio prompto e enérgico que não está nas mãos do Supremo 

Tribunal empregar, sendo que os que existem são pouco proficuos.  

Os Juizes devem ter muito em vista o seo poder official, bem descripto em resumido 

quadro pelo nosso Paula Baptista no § 73 de seu Processo Civil para cortar estes 

abusos” 357. 

 Nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça e pelos Tribunais358 nos 

parece comum a citação ao conselheiro e a seu compendio, como se observa nas publicações 

do periódico Diário de Pernambuco em que no ano de 1903 suas ideias são rememoradas ao 

explicitar que o agravo de instrumento e a carta testemunhável não seriam recursos especiais e 

distintos dos demais, mas tão somente providência e meios de os fazerem efetivos359. 

Em memoriais publicados no ano de 1904, se fez presente as ideias do oitocentista no 

que toca o cabimento do recurso de agravo, asseverando o procurador Dr. Tito Rosas360 que 

não havia jurista que ignorasse que em regra, só se daria agravo de decisão interlocutória, 

estando tal afirmativa de acordo com o que, entre outros, ensinara Paula Baptista, no seu 

                                                             
356 DIÁRIO DE PERNAMBUCO. Edição 84, Ano 1900, p. 1. Disponível em 

<http://memoria.bn.br/DocReader/029033_08/665> Acesso em 04/04/2018. 
357 Idem, Edição 149, p. 2, de 04/07/1902, Disponível em <http://memoria.bn.br/DocReader/029033_08/3648> 

Acesso em 15/08/2017. 
358 Dentre outras Vide Chronica de Fôro – Superior Tribunal - DIÁRIO DE PERNAMBUCO, Edições 78, 265,272 

e 278, do ano de 1916; Edição 302 de 1920. Disponível respectivamente em 

<http://memoria.bn.br/DocReader/029033_09/10874> <http://memoria.bn.br/DocReader/029033_09/12388> 

<http://memoria.bn.br/DocReader/029033_09/12444> <http://memoria.bn.br/DocReader/029033_09/12500> 

<http://memoria.bn.br/DocReader/029033_10/2369> Acesso em 15/08/2017. 
359 DIÁRIO DE PERNAMBUCO. Edição 212, Ano 1903, p. 2. Disponível em 

<http://memoria.bn.br/DocReader/029033_08/11971> Acesso em 14/08/2017. 
360 Não foi possível localizar sua biografia. 

http://memoria.bn.br/DocReader/029033_08/665
http://memoria.bn.br/DocReader/029033_08/3648
http://memoria.bn.br/DocReader/029033_09/10874
http://memoria.bn.br/DocReader/029033_09/12388
http://memoria.bn.br/DocReader/029033_09/12444
http://memoria.bn.br/DocReader/029033_09/12500
http://memoria.bn.br/DocReader/029033_10/2369
http://memoria.bn.br/DocReader/029033_08/11971
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‘Compendio de Theoria e Pratica do Processo’, e Trigo de Loureiro361 no seu ‘Manual de 

aggravos e appelações’362.  

CLOVIS BEVILAQUA, no ano de 1905, doutrinando acerca da unidade do processo, 

asseverou sobre a necessidade de um processo mais célere e valendo-se de Paula Baptista, dizia 

que este não perdia oportunidade de valorizar a brevidade e a economia como tradução de uma 

boa organização processual, onde todos os atos, dilações, demoras e despesas inúteis seriam 

aberrações do regime judiciário acarretando dano ao interesse público363. 

Em conflito de jurisdição entre os juizes municipais da primeira e terceira varas da 

Comarca do Recife, o Tribunal utilizou a doutrina do autor para delimitar o conceito e o 

momento em que a prevenção se fixa, aduzindo que segundo o autor a prevenção se dá entre 

dois ou mais juizes igualmente competentes para conhecer do mesmo negócio e que, em tal 

caso, aquele que começou a atuar na causa fica sendo o competente e nenhum outro poderia 

                                                             
361  Lourenço Trigo de Loureiro nasceu em 25 de dezembro de 1793, sendo natural de Viseu, em Portugal. Iniciou 

seus estudos em direito na faculdade de Coimbra, porém, houve a interrupção obrigatória de suas aulas devido à 

invasão francesa, e consequente fechamento da Universidade. A partir disso, Loureiro deslocou-se para o Rio de 

Janeiro, onde passou a atuar na repartição dos Correios, lecionando, após gramática portuguesa e o francês no 

seminário. Ao mudar-se para Pernambuco, lecionou também francês na academia das artes, anexa à de direito. 

Através da criação dos cursos jurídicos, em Olinda, Loureiro integrou a primeira turma, formando-se em 1832. 

Doutorou-se no ano posterior, iniciando a carreira de docente, na mesma faculdade, como substituto interino. Em 

1840, tornou-se lente efetivo, até que, em 1852, catedrático. Além disso, foi deputado na Assembleia provinciana 

por várias legislaturas. Loureiro, antes de se instalar em Pernambuco, já tinha publicado no Rio de Janeiro, em 

1828, uma Gramática razoável da língua portuguesa, que trazia a doutrina dos melhores gramáticos, antigos e 

modernos, nos mais variados idiomas. A sua obra mais notável, publicada em Pernambuco, foi Instituições de 

Direito civil brasileiro (1851), a qual foi extraída das Instituições de Direito civil lusitano do exímio jurisconsulto 

português Paschoal José de Melo Freire, buscando as partes mais compatíveis com as instituições recifenses, dentre 

as leis brasileiras. A segunda edição desse livro surge em 1857, não fazendo referência às Instituições do português 

Melo Freire. Além disso, várias outras edições, até à quinta (1844), foram publicadas, pela casa Garnier do Rio de 

Janeiro. Por mais que Loureiro não tenha alcançado a mesma transparência e elegância do professor coimbrense 

Paschoal José, suas Instituições foram vulgarizadas pelo Brasil, servindo de compêndio nas duas faculdades 

existentes. Esse livro foi de grande importância na época, sendo o único estudo sistemático de direito civil, 

utilizado pelos estudantes, advogados e juízes, fora o de Coelho da Rocha, a quem bastante se aproximou Loureiro. 

Outras obras suas publicadas, mesmo não integrando a notória importância das Instituições de Direito civil, 

foram: Elementos de prática do processo (Pernambuco, 1850); Elementos de economia política (Recife, 

1854); Instituições de direito publico eclesiástico pelo cardeal Soglia (1864), havendo dúvidas a respeito de sua 

publicação efetiva; e adaptações das tragédias de Racine: Fedra, Andrômaca e Ester (Pernambuco, 1851), como 

um reverenciador das boas letras. Lourenço Trigo de Loureiro faleceu a 27 de setembro de 1870, em Pernambuco. 

Considerado como rigoroso, na Faculdade, foi um emérito civilista, desbravador do Direito Civil brasileiro, capaz 

de ofertar à memória jurídica brasileira uma significativa herança. Biografias - Lourenço Trigo de Loureiro (1793-

1870). Universidade Federal de Pernambuco, n.p. Disponível em <https://goo.gl/hwfPw3> Acesso em 04/10/2018. 
362 DIÁRIO DE PERNAMBUCO. Edição 54, Ano 1904, p. 2. Disponível em 

<http://memoria.bn.br/DocReader/029033_08/5070> Acesso em 14/08/2017. 
363 Idem, Edição 216, Ano 1905, p. 1. Disponível em <http://memoria.bn.br/DocReader/029033_08/6387> Acesso 

em 15/08/2017. 

 

https://goo.gl/hwfPw3
http://memoria.bn.br/DocReader/029033_08/5070
http://memoria.bn.br/DocReader/029033_08/6387
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mais ingerir-se nela. Assim, nas causas cíveis a prevenção nasce da citação, que para tal fim 

deve ser válida364. 

É possível ainda ver inúmeras referências ao professor pernambucano no curso de 

OLIVEIRA FILHO365 utilizado na Faculdade Livre de Direito no Rio de Janeiro366 e, já no 

epílogo replica parte da citação do prólogo da terceira edição da obra de Paula Baptista.  

Dentre as referências mencionadas, encontramos a crítica do autor pernambucano ao 

domicílio do réu como regra nas demandas de tombamento ou servidão, tratada no item 4.2., 

da mesma forma a classificação das ações quanto ao fim colimado visto no item 4.1. Contudo, 

ao tratar da revelia do autor e do réu, pauta-se nos ensinamentos de Paula Baptista para trazer 

a lume a questão da perempção de instância, aludindo que é a mesma instituída em benefício 

do réu contra a reiteração vexatória de citações, embora atenuada pela condenação nas custas, 

não se pode privar que o réu prefira uma defesa regular e pública.  

Interessante citação encontramos no ano de 1917 publicada no DIÁRIO DE 

PERNAMBUCO367, onde utilizando-se de outro periódico em artigo368 escrito por Adolpho 

Cirne369 acerca da prorrogação da suspeição, uma vez que quedou inerte a parte quando, ciente 

da suspeição, aceitou o ato praticado pelo juiz suspeito. Nesse sentido:  

                                                             
364 DIÁRIO DE PERNAMBUCO. Edição 131, Ano 1910, p. 2. Disponível em 

<http://memoria.bn.br/docreader/029033_09/548> Acesso em 15/08/2017. 
365 OLIVEIRA FILHO, Candido Luiz Maria de. Curso de Pratica do Processo civil, comercial e criminal. Vol. 

primeiro. Rio de Janeiro: Typ. Do Jornal do Commercio, Rodrigues & C., 1911-1912, P. 188. Vide ainda pp. 51, 

157, 175, 247, 249, 251, 313, 378, etc. Candido foi catedrático de direito judiciário civil no Rio de Janeiro. Seu 

pai, o conselheiro Cândido Luís Maria de Oliveira, foi deputado-geral durante o Império, de 1878 a 1886, Senador 

por Minas Gerais, ministro da Guerra de 1884 a 1885 e da Justiça em 1889.  
366 A tradicional Faculdade Nacional de Direito da UFRJ é fruto da fusão, em 1920, de duas Faculdades não 

estatais, a Faculdade Livre de Ciências Jurídicas e Sociais do Rio de Janeiro e a Faculdade Livre de Direito. Antes 

de tal data, porém, existiu um longo caminho idealizado por grandes nomes, como Fernando Mendes de Almeida, 

que reunia em seu escritório colegas que sonhavam com a criação de uma Faculdade De Direito Livre, ou seja, 

particular. Proclamada a República, autorizado e reconhecido o ensino livre, Mendes de Almeida convocou os 

antigos partidários da idéia e, com novos adeptos, declarou fundada a Faculdade Livre de Ciências Jurídicas e 

Sociais do Rio de Janeiro, base do que é hoje a Faculdade Nacional de Direito. A criação da Faculdade Nacional 

de Direito na primeira metade do século XX por meio da fusão das Faculdades já mencionadas representou, na 

visão de Alberto Venâncio, uma quebra do monopólio do ensino jurídico, que até o final do século XIX 

concentrava-se no eixo Olinda - São Paulo, o que contribuiu para o fortalecimento do pluralismo do ensino jurídico 

no País. Vide <http://www.direito.ufrj.br/index.php/sobre-a-fnd> Acesso em 04/12/2018. 
367 Edição 329, Ano 1917, p. 4. Disponível em <http://memoria.bn.br/docreader/029033_09/15756> Acesso em, 

15/08/2017. 
368 JORNAL PEQUENO (PE), Edição 126, p. 1 de 08/06/1910. Disponível em 

<http://memoria.bn.br/DocReader/800643/11876> Acesso em 15/08/2018. 
369 Adolfo Tácio da Costa Cirne nasceu na Paraíba em 24 de agosto de 1855 e formou-se na Faculdade de Direito 

do Recife em 1876. Foi professor de latim e francês no Ginásio Pernambucano. Em 1885 passou no concurso para 

lente da Faculdade de Direito do Recife e assumiu como substituto em 1887. Tornou-se catedrático em 1891. 

http://memoria.bn.br/docreader/029033_09/548%3e%20Acesso%20em%2015/08/2017
http://www.direito.ufrj.br/index.php/sobre-a-fnd
http://memoria.bn.br/docreader/029033_09/15756
http://memoria.bn.br/DocReader/800643/11876
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“É corrente e trivial em direito, aliás sanccionado entre nós pelo disposto na Ord. do 

liv. 3, tit. Parag. 2º370, que ninguém poderá recusar um juiz por suspeito depois que 

perante elle tenha requerido ou praticado acto, pelo qual parece consentir no juiz. E, 

comentando essa disposição, diz o emérito conselheiro Paula Baptista, em seu 

compendio de Theoria e Pratica do Processo, 5ª edc. Pag. 116, nota 1: <<Tão rigoroso 

é este preceito legal que não diz – consinta – mas pareça consentir>>.  

GUSMÃO371 declara ter mudado seu pensamento que anteriormente era contrário ao de 

Paula Baptista, assim discorrendo: 

Mais tarde, porém, como se pode ver no nosso processo civil e commercial, 

externámos opinião contraria e nos declarámos decididamente converso á doutrina do 

inolvidavel do professor da faculdade de direito do Recife - Conselheiro Paula 

Baptista, - a qual vemos hodiernamente defendidas por Chiovenda e outros e adoptada 

por mais de uma legislação. 

Traz o questionamento levantado por Paula Baptista no sentido de ser possível aplicar 

de ofício a exceção de coisa julgada, porquanto sua autoridade é argumento indispensável de 

ordem pública, vez que detém o mesmo fundamento que a autoridade das leis e a do governo. 

Entretanto, quanto a exceção de litispendência e prevenção, estas não poderiam, posto serem 

do interesse das partes que com seu consentimento tácito, prorrogariam a jurisdição quando 

incompetente ratione personae372. 

De acordo com o autor, não apenas no ano de 1906 o Supremo Tribunal de Justiça de 

Lisboa declarou em acórdão que os tribunais poderiam invocar a coisa julgada, mesmo sem 

alegação das partes, como, do mesmo modo que o código de processo civil da Bahia aderiu 

positivamente a doutrina de Paula Baptista transcrevendo no parágrafo único do artigo 113 que 

as exceções de coisa julgada, litispendência e prevenção, deveria ser atendidas pelo juiz, em 

                                                             
Dedicou-se ao Direito Civil e foi conhecido nesse ramo. Fora da Faculdade, tinha uma banca de advocacia 

movimentada que chegou a ser a mais popular no Recife em determinado período da época. No período em que 

foi professor, era querido por seus alunos e colegas. Nas aulas, dava a matéria de modo simples e claro, era seguro 

das matérias que ensinava. E na vida, seu amigo Neto Campelo afirmou: "Nesse mestre do Direito, se era grande 

a sua ilustração, não era menor a sua bondade, realçada pela amenidade do trato e pelos sentimentos de caridade e 

filantropia". Biografias - Adolfo Tácio da Costa Cirne (1855 – 1922). Universidade Federal de Pernambuco, n.p. 

<https://goo.gl/MqcZBz> Acesso em 04/10/2018. 
370 Se o réo quizer recusar o Juiz por suspeito, ponha a recusação, antes que responda á demanda principal, porque 

se logo a não poser, não lhe será recebida depois que fizer algum acto, per que pareça consentir nelle: salvo se 

houver suspeição se novo. Livro III, Título XXI, p. 598. Ordenações Filipinas, vols. 1 a 5; Edição de Cândido 

Mendes de Almeida, Rio de Janeiro de 1870, , Disponível em 

<http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/ordenacoes.htm> Acesso em 18/04/2017. 
371 Op. cit. 1922, p.12. 
372 Ibidem. 

https://goo.gl/MqcZBz
http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/ordenacoes.htm
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qualquer período do processo uma vez alegadas e que apenas a coisa julgada poderia ser 

atendido de ofício373.  

Acerca do alcance da coisa julgada, aduz em nota o pensamento de Paula Baptista, no 

qual não se pode abstrair dos motivos objetivos do julgamento a coisa julgada uma vez que são 

a expressão fiel do pensamento do juiz374, como trabalhado no item 4.5. 

No ano de 1932 o Jornal CORREIO DE SÃO PAULO375, publicou despacho do 

magistrado Luiz Gonzaga de Macedo Vieira, onde o mesmo justificava e remetia à instância 

superior diante da interposição de carta testemunhável376, sua negativa de seguimento a recurso 

indevidamente interposto, o qual se pautava nas lições de Paula Baptista no que concerne o 

conceito de sentença definitiva e decisão interlocutória com força definitiva, assim aduzindo: 

“O aludido dispositivo da nossa lei processual, com efeito, refere-se ás sentenças 

definitivas proferidas em ação executiva ou interlocutorias com força de definitivas 

proferidas em ação executiva e nas defesas do executado. Consoante a definição do 

exímio Paula Baptista, já citada pelo testemunhado, em sua contraminuta, sentença 

definitiva e aquela que decide a causa principal condenando ou absolvendo o réu; 

sentença interlocutoria, é aquela que decide algum incidente da causa; diz-se mixta 

ou com força de definitiva quando, com a decisão do incidente, pôe termo ao processo 

e á instancia.  

WHITAKER377  utiliza o conceito de Paula Baptista para definir documento e a respeito 

da confissão vale-se de seu pensamento para quem em questões de posse, fraude e simulação o 

interrogatório seria, incontestavelmente, de grande utilidade. De outra monta, no que toca a 

coisa julgada, baseia-se nos ensinamentos do oitocentista para fins de demonstrar que: para a 

identidade basta que o objeto da nova demanda seja parte integrante ou acessória do mesmo 

direito sobre o qual fora estatuído o primeiro julgamento, ou esteja virtualmente compreendido 

nele, de modo que pedidos acessórios, mas em si independentes, embora ligados acidentalmente 

ao principal, podem ser renovados se a respeito deles tiver havido omissão na sentença378.  

                                                             
373 GUSMÃO, op. cit. 1922, p. 13. 
374 Idem, p. 71. 
375 Edição 114, p. 4, 1932. Disponível em <http://memoria.bn.br/DocReader/720216/540> Acesso em 08/08/2018  
376 A carta testemunhável não era por si mesma um recurso, mas um meio legal de fazer efetivos os recursos para 

os tribunais superiores contra a vontade injusta do Juiz inferior, que os denega (BAPTISTA, 1857, p. 172).  
377 WHITAKER, T. Terras (divisões e demarcações). 6. ed., Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1933, p. 156 e 165. 
378 Idem, p. 200. 

http://memoria.bn.br/DocReader/720216/540
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Noutra oportunidade, já em 1936, o DIÁRIO DE PERNAMBUCO379 trouxe como 

debates da Corte de Apelação o julgamento do habeas corpus impetrado pelo “Diários 

Associados” em favor do paciente Costa Maia, onde fora lembrada a lição de Paula Baptista no 

sentido de que estaria dispensado de realizar a prova da incomunicabilidade vez que tratava-se 

de fato notório e que segundo o jurista pernambucano “factos publicos e notorios não 

necessitam de prova”. 

PEDRO BAPTISTA MARTINS380, comentando o CPC/1939 a respeito da distinção 

entre a actio iudicati381 e a força cogente reconhecida à sentença registra em nota o pensamento 

do pernambucano. Para quem o direito não existe sem ação; não se confundindo, porém, ação, 

jus persequendi382 de um direito abstrato, ou declarado pela lei, com o exercício da ação, 

demanda propriamente dita, para dirimir uma relação jurídica; e tampouco, com a execução da 

sentença, meio compulsório por ela declarada. 

CASTRO NUNES383, ministro do Supremo Tribunal Federal, ao trabalhar a questão do 

valor da causa rememora as lições do conselheiro, assim discorrendo: “Alçada se define pelo 

valor da causa, e valor, no sentido jurídico, diz Teixeira de Freitas, preço pecuniário de todas 

as coisas estimáveis pelo dinheiro, denominador comum delas, sendo as causas de alçada como 

ensina Paula Baptista, as contestações de pequenas quantias”. 

BUENO VIDIGAL384 alude que, quanto a execução, enquanto Ramalho se limita a 

descrever os atos processuais, e assimila a arrematação à compra e venda, Paula Baptista 

antecipa-se à própria doutrina européia sustentando tratar-se de desapropriação forçada. 

Por outro lado, ao tratar da ação prejudicial no direito brasileiro, BENEDICTO 

BARROS385 aduz, que após o estudo dos praxistas, dita ação fora ampliada tendo enorme 

                                                             
379 Edição 159, Ano 1936, p. 5. Disponível em <http://memoria.bn.br/docreader/029033_11/20011> Acesso em 

15/08/2017. 
380 MARTINS, Pedro Batista. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. III – Arts. 216 a 297. Rio de janeiro: 

Editora Forense, 1942, p. 283. 
381 Ação de execução. 
382 O direito de perseguir o que nos é devido.  
383 NUNES, Castro. Teoria e prática do poder judiciário. Rio de Janeiro: Editora Revista Forense, 1943, p. 504. 
384 VIDIGAL, Luís Eulalio de Bueno. Os mestres do direito judiciário civil na faculdade de direito de São Paulo. 

In Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. Vol. 49, 1954, p. 335. Disponível em 

<http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/66212> Acesso em 22/11/2016. 
385 BARROS, Benedicto. Princípios de Direito Processual Civil: Da Ação Judicial. Rio de Janeiro: Editora Borsoi, 

1959, P. 45. 

http://memoria.bn.br/docreader/029033_11/20011%3e%20Acesso%20em%2015/08/2017
http://memoria.bn.br/docreader/029033_11/20011%3e%20Acesso%20em%2015/08/2017
http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/66212
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aplicação na prática pelos tribunais, trazendo o conceito de Paula Baptista no sentido de que “a 

ação prejudicial era tida como incidente, necessário a certas causas e com grande aplicação aos 

casos que dissessem respeito à liberdade, cidade e família”.  

Ainda que mais tarde houvesse sido aos poucos substituída pelas ações declaratórias 

autônomas, é importante asseverar que hodiernamente mantém-se a ideia inicial de natureza 

incidental, notadamente sendo a ela, inclusive, dado o alcance da coisa julgada386. 

Ao trabalhar a ação pessoal, traz a lume as lição de Aureliano de Gusmão, de Affonso 

Fraga e de Francisco de Paula Baptista, para quem ação pessoal é assim a que nasce da 

obrigação de dar, fazer ou não fazer alguma coisa, quer esta obrigação provenha de contratos, 

quer de algum fato, do qual a lei a deduza como seja quase-contrato, delito ou quase-delito e 

outros muitos fatos387.  

Noutra ponta, no que toca a ação de reinvindicação e a ação publiciana388, onde a 

primeira   diz respeito a ação real que compete ao proprietário em face do possuidor para reaver 

a coisa e a segunda é a mesma ação de reivindicação, porém, trata-se de alguém que não tem o 

domínio reivindicar a coisa daquele que possui título menos hábil e valioso.  

BARROS389 aponta crítica feita por PAULA BAPTISTA390 em relação a atuação dos 

praxistas em preferir a ação publiciana pela maior facilidade de se provar o quase domínio ao 

domínio, inerente ao proprietário: “tudo quanto os intérpretes dizem a respeito da conveniência 

em preferir a publiciana à reivindicação, por ser mais fácil a prova do quase domínio, ou pelo 

menos, em acumular ambas por meio da cláusula jure domini vel quase, não tem valor algum”. 

                                                             
386 Consoante dicção do artigo 503 § 1º da lei 13.105 de 16/03/ 2015 que instituiu O Código de Processo Civil: 

Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal 

expressamente decidida. [...] § 1o O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida 

expressa e incidentemente no processo, se: I - dessa resolução depender o julgamento do mérito; II - a seu respeito 

tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia; III - o juízo tiver competência em 

razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal. 
387 BARROS, op. cit. p.48 e 204. 
388 Vide nota AMERICANO, Jorge. Comentários ao Código de Processo Civil do Brasil. 2º volume – Arts. 291 a 

674. São Paulo: Saraiva & Cia, 1941, p. 291. 
389 Op. cit. p. 113. 
390 Op. cit. 1872, p. 14-15. 
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ELIÉZER ROSA391, já afirmara ter Paula Baptista se antecipado em muito às doutrinas 

modernas, ressaltando sua lucidez em ver antes de outros, quer fossem brasileiros ou 

estrangeiros, problemas e soluções que aos demais haviam passado despercebidos, mas, em 

verdade, só agora, por comparação, se tornou possível descobrir sua atualidade anacrônica.  

No que toca a coisa julgada, LIEBMAN em notas acrescidas às instituições 

CHIOVENDA392, também concordou com as lições de Paula Baptista no sentido de que a 

autoridade da coisa julgada por tratar-se de elemento indispensável de ordem pública independe 

de requerimento da parte para ser conhecida, o que autoriza o magistrado a conhecer de ofício. 

ALVARO DE OLIVEIRA393 ao asseverar que ainda no silêncio da parte não se veda ao 

juiz conhecer certas matérias de interesse público, em nota alerta para a observação que deve 

ser feita às lições dos antigos processualistas, referenciando Francisco de Paula Baptista o qual 

afirmava que assinalavam poder oficial, que tira sua origem da ordem pública, com a expressão 

“ofício nobre do juiz” e, em contrapartida ao poder por este exercido no interesse das partes e 

a requerimento delas chamado bem próprio e rastejante de “ofício mercenário”. 

Por outro lado, ao aduzir a contradição do formalismo no que toca sua importância como 

forma de restringir o arbítrio do juiz e, ao mesmo tempo, poder traduzir-se em risco à própria 

finalidade do processo no sentido de aniquilar o próprio direito. ALVARO OLIVEIRA394,  vale-

se das lições de Paula Baptista para afirmar que ao mesmo não escapou dita questão, uma vez 

que enfatizava  que o processo deveria conter diversos períodos que constituiriam a sua ordem 

natural lógica e imutável, incapaz de ser destruída ou ofendida sem ofensa à justiça, dando lugar 

ao aparecimento da desordem ou da tirania. 

Porém, não esquecendo Paula Baptista outros valores, destacava como condições que 

deveriam acompanhar o processo em toda sua marcha: a brevidade, economia e a remoção de 

todos os meios supérfluos, lecionando que o direito do juiz de próprio movimento para, 

independente de requerimento da parte, mandar proceder a quaisquer atos e diligências 

tendentes a esclarecer sua consciência antes de julgar, abreviar as demandas não consentindo 

                                                             
391 Op. cit. 1975, p. 19. 
392 Op. cit. 1965, p. 383. 
393 Op. Cit. 2003, p. 176. 
394 Idem, p. 185. 
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em dilações maliciosas nem quaisquer meios cogitados pelas partes para ganhar tempo contra 

a outra395. 

TUCCI396, ao trabalhar a questão da expansão da coisa julgada aos credores estranhos 

ao processo chama a atenção para o fato de que “meio século antes de o civilista Carvalho de 

Mendonça ter examinado assunto, um culto processualista brasileiro já admitia a comunicação 

da autoridade da res iudicata aos devedores e aos credores não presentes no processo”. Afirma 

ainda que Paula Baptista analisou o capítulo atinente as obrigações solidárias, mostrando 

domínio absoluto da matéria, ao asseverar que: ou o codevedor justiçado se defende com 

exceções pessoais, como se alega, que era menor ao tempo em que contraíra a  obrigação, o que 

não está obrigado, senão debaixo de certas modalidades, ou se defende com exceções reais ou 

comuns como prescrição, novação etc.397   

KOPLIN398, trouxe a lume o pensamento de Paula Baptista ao discorrer sobre a 

classificação das ações. Ele mostra que o jurista assumiu atitude claramente sincrética 

formulando uma classificação quadripartida das ações conforme o elemento de que derivam, 

quais sejam prejudiciais, se decorressem do Estado das pessoas; reais se proveniente do direito 

real (direito absoluto resultante da propriedade); pessoais se defluem de direitos pessoais, 

direitos relativos resultantes de obrigações e mistas se derivavam ao mesmo tempo do direito 

real e pessoal. 

Acerca do tema, e voltado para o jurista pesquisado, recentemente, ZUFELATO399 

trouxe interessante reflexão, ao lecionar que o repúdio à protelação judicial é uma tradução às 

atualíssimas preocupações que se manifestam como importantes fundamentos do ordenamento 

processual vigente. E pontua: 

                                                             
395 Ibidem. 
396 TUCCI, José Rogério Cruz e. Limites subjetivos da eficácia da sentença e da coisa julgada civil. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 274. 
397 Idem, p. 275. 
398 KOPLIN, Klaus Cohen. Tutela jurisdicional mandamental. Tese de doutorado em Direito. Programa de Pós-

graduação em Direito. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Orientador Dr. Carlos Alberto Alvaro de 

Oliveira. 2008, p. 90. Disponível em <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/132789> Acesso em 14/06/2018. 
399 ZUFELATO, Camilo. Algumas reflexões acerca do compêndio de Paula Baptista com vistas ao CPC/2015. In 

História do Processo. Coordenadores: Eduardo José da Fonseca Costa... [et. al.] São Paulo: ABDPRO/Exegese, 

2018. p. 102. Disponível em 

<https://www.academia.edu/38390433/Algumas_reflex%C3%B5es_acerca_do_Comp%C3%AAndio_de_Paula_

Baptista_com_vistas_ao_CPC_2015> Acesso em 14/03/2019. 

https://lume.ufrgs.br/handle/10183/132789
https://www.academia.edu/38390433/Algumas_reflex%C3%B5es_acerca_do_Comp%C3%AAndio_de_Paula_Baptista_com_vistas_ao_CPC_2015
https://www.academia.edu/38390433/Algumas_reflex%C3%B5es_acerca_do_Comp%C3%AAndio_de_Paula_Baptista_com_vistas_ao_CPC_2015
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“Brevidade pode ser relacionada com a duração razoável do processo, que desde a 

EC/45 é um direito processual fundamental, art. 5º, LXXVIII, da CF, mas também 

estampado como princípio no CPC/2015. Economia processual, além de contribuir 

para a brevidade, também pode ser relacionada com a dispensa de realização de atos 

processuais desnecessários, como por exemplo a possibilidade de proferir decisão de 

mérito em proveito da parte que seria beneficiada por uma sentença sem resolução de 

mérito; a remoção de meios processuais supérfluos é o fundamento de adequação 

procedimental à causa que motiva o negócio jurídico processual realizado pelas 

próprias partes, v.g.”. 

Outras duas concepções são apontadas pelo autor como atualidades do pensamento de 

Paula Baptista, a saber: a vedação da decisão surpresa e a necessidade de sucessividade no prazo 

concernente as alegações finais convertidas em memoriais. 

Para ZUFELATO400, ao doutrinar sobre o poder oficial do juiz, Paula Baptista teria 

como ideia central a de que os atos em que o juiz estaria autorizado a praticar independente da 

provocação das partes, seriam aqueles voltados para esclarecimento de seu convencimento 

antes de julgar. Assim, para além da responsabilidade de impulsionar a dinâmica processual, a 

atuação do juiz sem provocação das partes estaria voltada para a necessária construção de sua 

convicção, o que remonta o núcleo fundamental do princípio da vedação da decisão surpresa.  

Por outro lado, como uma segunda concepção a se extrair do pensamento do jurista 

oitocentista, aponta a necessidade de apresentação das razões finais escritas pelas partes em 

prazo sucessivo, vez que ao réu cabe conhecer os argumentos do autor para que, então, seja-lhe 

possível e adequado construir sua defesa. Singela razão já outrora defendida por Paula Baptista, 

veio a ser adotada pelo atual ordenamento vigente401, o que por anos gerou controvérsias face 

a omissão legislativa do CPC/1973402 e acabava por violar, no mais das vezes, o direito de 

defesa403. 

                                                             
400 Op. cit. p. 104. 
401 Art. 364.  Finda a instrução, o juiz dará a palavra ao advogado do autor e do réu, bem como ao membro do 

Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, sucessivamente, pelo prazo de 20 (vinte) minutos para cada 

um, prorrogável por 10 (dez) minutos, a critério do juiz. [...] § 2o Quando a causa apresentar questões complexas 

de fato ou de direito, o debate oral poderá ser substituído por razões finais escritas, que serão apresentadas pelo 

autor e pelo réu, bem como pelo Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, em prazos sucessivos de 15 

(quinze) dias, assegurada vista dos autos. 
402 Art. 454. Finda a instrução, o juiz dará a palavra ao advogado do autor e ao do réu, bem como ao órgão do 

Ministério Público, sucessivamente, pelo prazo de 20 (vinte) minutos para cada um, prorrogável por 10 (dez), a 

critério do juiz. [...] § 3o Quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate oral poderá 

ser substituído por memoriais, caso em que o juiz designará dia e hora para o seu oferecimento. 
403 ZUFELATO, op. cit. p. 105-108. 
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É possível encontrar as ideias do professor pernambucano em várias obras de ilustres 

mestres404 da processualísticas brasileira, bem como perceber que ao longo de 164 anos, seus 

pensamentos ainda inspiram reflexões, notadamente com o advento do novo códex. 

De toda sorte, cabe salientar que o compendio de Hermeneutica do autor, lançado em 

1860, apesar de não ter sido objeto de análise, é referenciada até os dias atuais, tendo sido a 

única eminentemente brasileira por largo período de sessenta e quatro anos, quando então fora 

publicada a obra de Maximiliano em 1924. 

Ainda que não seja objeto de análise da presente pesquisa, cabe aqui, por oportuno trazer 

a lume debate ocorrido a respeito da teoria de Savigny entre Paula Baptista e Antônio Ribas, 

em que este lhe era favorável, enquanto aquele discordava de dita teoria. 

Como alude LOPES405, Paula Baptista declarou-se contrário a teoria de Savigny por 

entender que o problema da interpretação e uso das fontes era um subtema da ordem de 

decisões, pois se colocava para o juiz que precisasse decidir a causa. Por outro lado, Ribas 

entendia que a interpretação trata de uma atividade do jurista, reconstruindo um certo sentido 

expresso na lei.  

Tais elocuções cingiam-se no tocante ao objeto de interpretação, o qual para Paula 

Baptista tratava-se da busca do verdadeiro sentido de uma lei obscura por defeitos em sua 

redação, ou duvidosa com relação aos fatos ocorrentes, ou omissa, não cabendo interpretação 

diante de lei clara e precisa406. 

Contrário sensu Ribas, adepto da teoria savigniana, defendia que apesar de maior 

importância às leis obscuras ou defeituosas, também às claras e precisas, embora isentas de 

                                                             
404 Por todos veja: NERY JUNIOR, Nelson. Teoria geral dos recursos. 7ª ed. rev. atual. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2014, pp. 101,103, 128; SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. Teoria geral do processo civil. 4ª ed. rev. 

atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 101; COSTA, Moacyr Lobo. Breve notícia histórica do Direito 

Processual Civil Brasileiro e de sua literatura. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais e Editora da Universidade 

de São Paulo, 1970, pp. 51-52. 
405 LOPES, José Reinaldo de Lima. O Oráculo de Delfos. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 72-76.  
406 BAPTISTA, Francisco De Paula. Compendio de Theoria e Pratica do Processo Civil comparado com o 

commercial e de Hermeneutica, 6ª ed. Rio de Janeiro: H. Garnier, 1901, p. 369. 
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controvérsias, caber-lhe-ia a interpretação, visto que entendia que interpretar não significava 

esclarecer ou explicar, mas, reconstruir o pensamento contido na lei407.  

As ideias de Paula Baptista, pelo que se depreende, ainda que a sociedade tenha se 

modificado consideravelmente, que leis tenham sido revogadas e outras tenham passado a viger, 

alguns problemas apontados pelo jurista persistem, e algumas soluções ainda não são vistas na 

prática. Sua obra para além de se aprender com a história, possivelmente sirva de base para 

reflexões voltadas ao atendimento de premissas de garantias básicas que, na prática tanta 

resistência se vê em aplicar.  

Nesse sentido, a editora saraiva reedita seu compendio de processo civil e de 

hermenêutica no ano de 1988, ficando a cargo de José Ignácio Botelho de Mesquita408 a 

apresentação da edição, concluindo ser este o ponto de partida da moderna ciência processual 

brasileira e ponto de referência obrigatório para a aferição dos rumos do processo civil e para a 

compreensão dos estágios que alcançou posteriormente409. 

                                                             
407 RIBAS, Antonio Joaquim. Curso de direito civil brasileiro: Introdução ao estudo do direito civil. Tomo I. Rio 

de Janeiro: B.L.Garnier, 1880, p. 100. 
408 José Ignácio Botelho de Mesquita nasceu nesta capital aos 11 de julho de 1935. É filho do Dr. Paulo de Mesquita 

e de D.ª Lúcia Botelho de Mesquita. Fez o curso ginasial e clássico no Colégio São Luís, desta cidade, de 1947 a 

1953. Em 1954 ingressou na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, onde concluiu o curso de 

Ciências Jurídicas e Sociais, em 1958. Continuou os estudos de Direito na Faculdade de Direito de Madrid, com 

bolsa concedida pelo Ministério das Relações Exteriores da Espanha. Naquela Universidade fez os estudos 

superiores de Direito Processual, Direito Administrativo, e Direito Civil, durante os anos de 1959 e 1960. 

Retornando ao Brasil, iniciou o curso de Especialização em Direito Processual Civil nesta Faculdade, concluindo-

o em 1962. Em 1963, obteve o título de doutor em Ciências Jurídicas e Sociais, em virtude de aprovação em 

concurso para a Livre Docência de Direito Judiciário Civil, hoje Direito Processual Civil. Após esse concurso, 

dedica-se intensivamente à docência da matéria, nesta Faculdade, onde também lecionou por vários anos, Direito 

Civil. Além da atividade docente, dedica-se a outras paralelas. Profere Conferências e organiza Seminários sobre 

temas de sua especialidade, em importantes centros jurídicos da Capital, do Interior e outros Estados. Participa do 

Primeiro Congresso Nacional de Direito Processual Civil, realizado em São Paulo e Campos do Jordão, em 1965, 

para exame e discussão do Anteprojeto do Código de Processo Civil. Exerce a advocacia nesta Capital. Participa 

da Comissão designada pelo Governador do Estado, em 1967, para elaborar o Anteprojeto do Código Judiciário 

do Estado. Em 1973, por concurso de títulos, obtém o título de professor adjunto do Departamento de Direito 

Processual. É membro do Instituto dos Advogados de São Paulo e do Conselho Consultivo do Instituto Jurídico 

da Associação Comercial deste Estado. Em razão do nível científico de suas aulas e da dedicação aos seus alunos, 

fiel aos ideais que o seu discurso de posse revela, mereceu ser distinguido com sua escolha para patrono ou 

paraninfo de praticamente todas as turmas de bacharelandos que lecionou. Os trabalhos que publicou, estritamente 

vinculados à matéria de sua especialidade, compõem sua bibliografia, essencialmente doutrinária. EDITOR, O. 

José Ignácio Botelho de Mesquita, titular de direito processual civil. In Revista da Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo. V. 71, 1976, 287-312. Disponível em 

<http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/66784> Acesso em 22/09/2018. 
409 MESQUITA, Joaquim José Botelho de. Teses, estudos e pareceres de processo civil. Vol. 1: direito de ação, 

partes e terceiros, processo e política. Apresentação José Rogério Cruz e Tucci, Walter Piva Rodrigues, Paulo 

Henrique dos Santos Lucon. São Paulo: Editora revista dos Tribunais, 2005, 308-314, p.314.  

http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/66784
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No ano de 2002 GAMA, atualiza a obra oitocentista pela editora Russel410 sendo ainda 

possível encontrar o compendio de processo civil republicado pela editora Forgotten Books411 

no ano de 2018 e pela editora Kessinger Publishing em versão espanhola publicado no ano de 

2010412. 

Em alusão ao questionamento de José Ignácio Botelho de Mesquita (2005, p. 308-309),  

que interesse poderia haver, ainda hoje, na leitura de Paula Baptista? “Sua obra entrelaça alguns 

conceitos que são da maior importância para entender o processo civil como instituição criada 

para benefício da liberdade humana e não mero instrumental técnico a serviço dos fins de uma 

organização abstrata”. A respeito do processo e de sua real finalidade, ensina413:  

“A creação de Juizes traz a necessidade indeclinável de certas Leis que regulem a 

marcha e fôrma dos negócios á dicidir; e tal é o objecto das Leis do processo, que são 

novas precauções e meios de segurança em favor da Justiça contra a luta das paixões 

e interesses oppostos, e contra os erros e o arbítrio dos Juizes. 

Os fins principaes das Leis do processo são: 1.°, garantir a sabedoria do exame, c a 

reetidão das decisões, de sorte que os Julgados sejão verdadeiros monumentos de 

verdade e Justiça (1) ; 2.°, assegurar os effeitos destas decisões (processo das 

execuções)”. 

Paula Baptista tinha o objetivo de deixar seus pensamentos para o futuro, como aludiu 

no prólogo da primeira edição, o qual nos parece ter sido concretizado quando se percebe que 

serve até os dias de hoje a reflexões.  

                                                             
410 BAPTISTA, Francisco de Paula. Compêndio de teoria e prática do processo civil. 1ª ed. Atualização: Ricardo 

Rodrigues Gama. Campinas: Russel Editores, 2002. 
411 <https://www.amazon.com/Compendio-Theoria-Processo-Comparado-Commercial/dp/0243533659> , 

também disponível na Amazon francesa <https://www.amazon.fr/Compendio-Theoria-Processo-Comparado-

Commercial/dp/0483166383>Acesso em 23/01/2019. 
412 <https://www.amazon.com.br/Compendio-Theoria-Pratica-Comparado-

Commercial/dp/1168569257/ref=sr_1_fkmrnull_1?__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3

%91&keywords=francisco+de+paula+baptiste&qid=1554828126&s=gateway&sr=8-1-fkmrnull> Acesso em 

23/01/2019. 
413 BAPTISTA, op. cit. 1855, p. 47-48. 

https://www.amazon.com/Compendio-Theoria-Processo-Comparado-Commercial/dp/0243533659
https://www.amazon.fr/Compendio-Theoria-Processo-Comparado-Commercial/dp/0483166383
https://www.amazon.fr/Compendio-Theoria-Processo-Comparado-Commercial/dp/0483166383
https://www.amazon.com.br/Compendio-Theoria-Pratica-Comparado-Commercial/dp/1168569257/ref=sr_1_fkmrnull_1?__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=francisco+de+paula+baptiste&qid=1554828126&s=gateway&sr=8-1-fkmrnull
https://www.amazon.com.br/Compendio-Theoria-Pratica-Comparado-Commercial/dp/1168569257/ref=sr_1_fkmrnull_1?__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=francisco+de+paula+baptiste&qid=1554828126&s=gateway&sr=8-1-fkmrnull
https://www.amazon.com.br/Compendio-Theoria-Pratica-Comparado-Commercial/dp/1168569257/ref=sr_1_fkmrnull_1?__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=francisco+de+paula+baptiste&qid=1554828126&s=gateway&sr=8-1-fkmrnull


    
 

 
 

CONCLUSÃO 

A pesquisa se propôs a reconstruir, mesmo que parcialmente, a vida e obra de Francisco 

de Paula Baptista para fins de examinar e corroborar se houve e quais seriam as contribuições 

feitas ao processo civil brasileiro. Para tanto, buscou em quatro capítulos, um desenvolvimento 

lógico no sentido de apurar o homem na acepção familiar; o professor, na formação de seus 

pensamentos; o deputado no engajamento com as questões sociais e o jurista como ponto central 

do trabalho, tendo em conta a investigação de sua contribuição ao processo civil.    

No que tange a família, não se pode afirmar sobre as relações exercidas pelo pai de Paula 

Baptista, vez que não foram encontradas informações a seu respeito dentro do material e 

período pesquisados, contudo, não resta dúvida que fora ele o grande mentor dos caminhos que 

seriam trilhados pelo filho anos depois.  

O direcionamento de Paula Baptista aos ensinamentos na congregação Filipe Neri, 

incutiu ainda na tenra idade a lógica e a filosofia na construção de seu pensamento e mais tarde 

despontaria na sua admissão e no período cursado da graduação. 

A ruptura forçada não apenas dos laços que os uniam, mas, ainda da condição financeira 

que os mantinham, levou Paula Baptista a profunda depressão e a mudança de ares passando a 

viver em Olinda, por tempo maior que o necessário em virtude da preservação de seu irmão 

face o recrutamento que estava a ocorrer no Recife, o que viria anos depois ser motivo de crítica 

pelo então deputado Dr. Francisco de Paula Baptista nas tribunas da assembleia.  

Retornando ao Recife apenas no ano de 1825, já não mais voltara à congregação, 

estudando no Lyceu, optando por repetir o exame mesmo após a aprovação. Fosse para cumprir 

uma dívida de honra com seu pai por força das diretrizes de sua mãe, fosse para garantir apenas 

viver sobre suas próprias convicções. 

Em vida, influenciou sobremaneira seu primogênito, apesar de não possuir o mesmo 

domínio e eloquência de seu pai, Graciliano trilhou os mesmos caminhos, tanto na academia 

quanto na vida política. Pedro Francisco também fora homem de destaque, porém, no caminho 

dos números. 
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O levantamento da estrutura familiar de Paula Baptista implicou na observação de que 

nenhum acervo bibliográfico próprio se tem notícia, donde é possível concluir que as pesquisas 

por ele empreendidas possivelmente foram restritas às bibliotecas da própria instituição de 

ensino, ou mesmo da congregação e de amigos, posto que, dentre os familiares vivos 

encontrados pouco havia de sua memória. Donde não se pode negar que exíguo foi o impacto 

do homem no seio familiar. 

Em relação à formação dos pensamentos de Paula Baptista, imprescindível se tornou a 

análise do movimento jansenista do século XVII, cuja influência marcou o período Brasil 

Imperial, notadamente a Congregação Filipe Neri.  

Paula Baptista ingressou no ano de 1829, na segunda turma da faculdade de Ciências 

Sociais e Jurídica da Faculdade de Direito de Olinda, onde se percebe claramente sua 

intelectualidade pelas influências passadas ao discorrer, sem qualquer dificuldade, sobre as 

Catilinárias de Cícero. 

As obras às quais teve acesso, e que só vieram a ser consideradas de extremo valor anos 

depois, foram, notadamente, as da então congregação em que havia estudado na infância, sendo 

desfrutadas, a posteriori na propria faculdade de direito, vez que, sendo aquela extinta no ano 

de 1830, todo seu acervo fora doado à faculdade. 

O fomento à teologia, à lógica, ao latim, à filosofia já era algo conhecido por Paula 

Baptista, e indícios apontam terem sido este o meio pelo qual conseguiu manter-se em destaque 

durante toda sua vida acadêmica e posterior a ela.  

Mesmo sendo criticado no início de seu magistério pelo então diretor Lopes da Gama, 

Paula Baptista foi referência como mestre, sendo não apenas homenageado como referenciado 

por seus discentes, tanto em vida quanto postumamente. O que nos permite concluir pela sua 

importância acadêmica que preponderou através de suas ideias apreendidas e disseminadas ao 

longo do tempo, alcançando o reconhecimento pela própria faculdade em que estudou e 

lecionou, pelo Império que o agraciou e ainda pelo Poder Judiciário. 

Nesse sentido é possível asseverar que, ao contrário da estrutura familiar, no âmbito 

acadêmico muitos foram os impactos de suas ideias. A lógica de seu pensamento sempre fora 
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o ponto característico a chamar atenção dos ouvintes, além, de sua oratória impecável segundo 

afirmavam aqueles que lhe ouviam, quer fosse na sala de aula, que fosse nas solenidades da 

Faculdade de Direito do Recife, quer fosse na tribuna das Assembleias Legislativas. 

E aqui, pontuamos a vida pública enquanto deputado da Assembleia Provincial e da 

Assembleia Geral. Sua vida política foi marcada pela defesa de sua província, buscando 

preservar cada uma de suas convicções, ao ponto de afastar-se, e mesmo mudar de partido. Foi 

de conservador a liberal. 

Ponto forte são os indícios de que tenha sido jansenista, não apenas pela postura austera 

que adotara em sua trajetória, mas, notadamente pela formação que teve na tenra idade, quando 

eclodia o jansenismo no Brasil por conta da reforma pombalina, influenciando sobremaneira 

sua forma de pensar sempre demarcada por uma lógica surpreendente, como se verifica 

facilmente no discurso a respeito do comércio de retalhos, em que põe por terra a ideia de que 

a nacionalização pressupunha a retirada do capital estrangeiro. 

O repúdio à forma rude de recrutamento, notadamente dos jovens do norte sob a pecha 

de desocupados, em detrimento dos jovens do sul foi tema ainda a merecer sua defesa pelo 

tratamento isonômico nas tribunas, o que demonstra a centralidade de seus pensamentos que se 

mantinham com a mesma retidão, quer fossem no campo político, quer fosse o campo jurídico. 

Se sua vida política foi marcada por algumas desilusões que o fez retirar-se 

temporariamente, também fora por importantes impactos sociais, dentre os quais a realização 

do Projeto de Lei 20 apresentado no ano de 1857 que fora aprovado e transformado na lei 416 

de 18 de maio de 1857 onde Caruaru é elevada de Vila a Cidade.  

No que toca o jurista, trabalhado no quarto capítulo, foi possível identificar que além da 

elaboração de sua obra se mostrar de forma sistemática para a compreensão do processo, 

também teve por base, no mais das vezes, juristas franceses, possivelmente influenciado pela 

literatura a que teve acesso na Congregação Filipe Neri. 

 Seus pensamentos críticos e a forma simples de escrever fez com que a aceitação da 

obra fosse tamanha que esgotou no primeiro ano. Na terceira edição atualizada, no ano de 1872, 
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confirmou suas convicções e ratificou seus pensamentos, que vieram a servir de parâmetro por 

mais de um século. 

A lógica de seus discursos como deputado, também se percebe aplicada na construção 

de seu compêndio, demarcado por um pensamento de equilíbrio entre os indivíduos e o Estado. 

Dentre outros aspectos, defende ao mesmo tempo a importância das partes em exercer o 

contraditório, o poder do juiz de ceifar qualquer comportamento procrastinatório que venha a 

ferir o devido processo legal e o dever deste mesmo juiz explicar através da motivação sua 

convicção numa tradução de respeito à confiança ao judiciário depositada, ao qual define uma 

lógica de desenvolvimento que prima por equilibrar a relação processual.  

Não se pode negar que muitas de suas ponderações serviram de base a reflexões e 

construções do pensamento de juristas e de juízes ao longo do século, tendo em conta que trata-

se de questões repetidas vezes desejáveis pela sociedade, como o é a celeridade processual. O 

que nos permite concluir que não apenas contribuiu às bases científicas do processo civil, como 

ainda, tais contribuições encontram arrimo na processualista transcorrida por mais de cento e 

cinquenta anos. 

Ditas contribuições são vistas em temas como conceito de ação, jurisdição e 

competência, poderes do juiz, prova e persuasão racional, motivação adequada da decisão, 

autoridade da coisa julgada e arrematação, dentre os quais nos são caros à compreensão do 

processo civil. 
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ANEXOS  

A.1. CERTIDÃO DE IDADE 

 

Certidão de Idade de Francisco de Paula Baptista no ano de 1829 – Documento cedido por Ingrid Rique, 

funcionária do Arquivo da Faculdade de Direito do Recife. 
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A.2. CARTA DE BACHAREL – PAULA BAPTISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta de Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais conferida a Francisco de Paula Baptista no ano de 1833 – 

Documento cedido por Ingrid Rique funcionária do Arquivo da Faculdade de Direito do Recife. 
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A.3 ATA DE INAUGURAÇÃO DA ASSEMBLEIA PROVINCIAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATA DE INSTALAÇÃO DA ASSEMBLÉIA PROVINCIAL DE PERNAMBUCO – FONTE: ALEPE: ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO – DOCUMENTOS HISTÓRICOS. 
Fontehttp://www.alepe.pe.gov.br/museu/?galeria=documentos 



 

157 
 

LINHA DO TEMPO 

 

1811 – Nascimento Francisco de Paula Baptista, Recife (04/02). 

1821 – Antônio Baptista, pai de Francisco de Paula Baptista, retorna a Lisboa. 

1822 – Falece Antônio Baptista, pai de Francisco de Paula Baptista. 

1822 – Sai da Congregação Filipe Neri e muda-se para Olinda.      

1824 – Francisco de Paula Baptista e sua família retornam a Recife.  

1825 – Retorna aos estudos no colégio Lyceo do Recife. 

1827 – Francisco de Paula Baptista realizou exame público de Filosofia. 

1828 – Mesmo aprovado, optou em repetir o mesmo preparatório.  

1829 – Submeteu-se ao exame para o curso jurídico na faculdade de Olinda.  

1833 – Recebeu grau de bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais.  

1834 – Obtém o grau de Doutor.  

1835 – Francisco de Paula Baptista toma posse como lente da segunda cadeira do quinto ano 

pela Faculdade de Olinda onde permaneceu por 46 anos (05/05). 

1835 – Inauguração da instalação da primeira Assembleia Legislativa Provincial, possui 

assinatura como Segundo Secretário.  

1835 – Um dos primeiros representantes da legislatura como deputado provincial de 

Pernambuco, reeleito oito vezes. 

1843 – Redator do Jornal Estrella. 

1848 a 1855 – Redator do Jornal A União. 

1850 – Francisco de Paula Baptista é eleito para” Câmara dos Deputados Geraes” e reeleito 

para mandato até 1856. 

1850 – Defendeu a nacionalização do Comércio a retalho. 

1851 – Francisco de Paula Baptista, Convite a participar como padrinho na cerimônia de 

doutoramento de Braz Florentino Henrique de Souza.  

1855 – Publicada a 1ª edição do Compendio de Theoria e Prática do Processo Civil, comparado 

com o comercial.  

1856 – Francisco de Paula Baptista, presidiu o ato solene de doutoramento do Sr. Manoel 

Nascimento Machado Portella (17/11). 

1857 – Publicada a 2ª edição do Compendio de Theoria e Prática do Processo Civil, comparado 

com o comercial. 

1857 – Francisco de Paula Baptista, padrinho de doutoramento de João José Pinto Jr e de José 

Liberato Barroso (05/10). 

1857 – Por meio do projeto n. 20 eleva a Vila de Caruaru à Cidade. 

1857 – Caruaru transforma-se em cidade com a Lei Provincial n.416. 

1860 – Publicada a 1ª edição do Compendio de Hermeneutica Juridica, a sua segunda obra. 

1860 – O Ministério do Império declara Francisco de Paula Baptista, Oficial da Ordem Rosa. 
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1861 – Após o exercício de 25 anos como lente, é concedido título de Conselheiro a Francisco 

de Paula Baptista, conforme determinação pelo Decreto n. 1.386, de 28 de Abril de 1854. 

1863 a 1865 – Redator do Jornal O Constitucional Pernambucano.  

1864 a 1865 – Período em que exerce sua última legislatura como Deputado da Assembleia 

Provincial.  

1865 – Publicação de Postillas de Pratica: Collecção completa das licções de Pratica do anno 

de 1865, precedidas de cinco licções de Hermeneutica Juridica e seguidas de dez de Processo 

Criminal inteiramente correctas. Obra em que se reuniu as lições de Joaquim Ignácio Ramalho 

e Francisco de Paula Baptista. 

1865 – Dedicou-se apenas ao magistério e à advocacia. 

1867 – Francisco de Paula Baptista, nomeado membro do Conselho Diretor de Instrução 

Pública.  

1870 – Francisco de Paula Baptista, exercendo interinamente no cargo de Diretor Geral e 

Presidiu uma das mesas do exame preparatório da Faculdade de Recife. 

1872 – Publicada a 3ª edição do Compendio de Theoria e Prática do Processo Civil, comparado 

com o comercial. 

1874 – Menção honrosa da Francisco de Paula Baptista pela Comenda da Ordem de Nosso 

Senhor Jesus Cristo.  

1875 – Mercês honorífica sem especificação, não tendo como afirmar o recebimento efeito.  

1876 – Francisco de Paula Baptista nomeado para o conselho literário, função exercida até seu 

falecimento.  

1880 – É autorizado a jubilação (aposentadoria) de Francisco de Paula Baptista após ocupação 

como lente por 45 anos (concedida em 25/08). 

1880 – Entrega do retrato ao Conselheiro e Lente Francisco de Paula Baptista no salão nobre 

da Faculdade de Direito do Recife.  

1881 – Afasta-se da Faculdade de Recife (janeiro). 

1881 – Falecimento Francisco de Paula Baptista, sepultado no cemitério público de Santo 

Amaro (25/05). 

1890 – Publicada a 4ª edição do Compendio de Theoria e Pratica do processo civil comparado 

ao commercial.  

1898 – Publicada a 5ª edição do Compendio de Theoria e Pratica do processo civil comparado 

ao commercial. 

1901 – Publicada a 6ª edição do Compendio de Theoria e Pratica do processo civil comparado 

ao commercial, pela Editora Garnier. 

1907 – Publicada a 7ª edição do Compendio de Theoria e Pratica do processo civil comparado 

ao commercial, pela editora H. Garnier, Rio de Janeiro. 

1910 – Publicada a 7ª edição do Compendio de Theoria e Pratica do processo civil comparado 

ao commercial, pela editora Livraria Clássica Editora de A.M. Teixeira, Lisboa. 

1925 – Inauguração do busto de Francisco de Paula Baptista no pátio externo da Faculdade de 

Direito do Recife.   

1930 – Publicada a 8ª edição do Compendio de Theoria e Pratica do processo civil comparado 

ao commercial, pela editora Livraria Clássica Editora de A.M. Teixeira, Lisboa. 
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1930 – Inauguração do Palácio da Justiça e do Busto de Francisco de Paula Baptista no átrio do 

Salão dos Passos perdidos. 

1935 – Publicada a 8ª edição do Compendio de Theoria e Pratica do processo civil comparado 

ao commercial, pela Livraria Acadêmica Saraiva, São Paulo.  

1940 – Inauguração do anexo do Tribunal de Justiça: Edifício Paula Baptista.  

1943 – Batismo a um avião com seu nome “Conselheiro Paula Baptista”. 

1977 – É criada pela Associação dos magistrados de Pernambuco a Medalha Paula Baptista. 

1988 – Publicada edição especial do Compêndio de Teoria de pratica do processo civil e 

comercial – Série Classicos do direito brasileiro, pela Editora Saraiva, prefaciado pelo professor 

José Ignácio  Botelho de Mesquita. 

2002 – Publicada 1ª edição atualizada por Ricardo Rodrigues Gama do Compêndio de teoria e 

prática do processo civil, pela Russel Editores. 

2010 – Publicada edição em espanhol do Compêndio de Teoria e prática do processo civil 

comparado com o commercial (1872), pela Editora Kessinger Publishing, LLC. 

2018 – Publicada edição em espanhol do Compêndio de Teoria e prática do processo civil 

comparado com o commercial (1872), pela editora Forgotten Books. 

 


