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 Motivação. 

 Adepto que sou do Positivismo de Augusto Comte, conheço-lhe o Calendário 

Positivista ou Calendário Histórico, destinado não apenas a marcar a divisão do tempo 

cronológico, como, sobretudo, a memorar os principais fautores da elevação contínua do 

estado da civilização humana, ao longo da história.  

 É tradicional, no meio positivista de Curitiba, como o era no parisiense e no 

britânico, celebrarem-se os personagens que o compõe, nos anos dos centenários dos 

seus nascimento ou morte, mercê de conferência em que se os biografa e expõe os 

méritos e a contribuição. De tais celebrações (e não só
1
) resulta a elevada qualidade 

intelectual dos positivistas, a sua sensibilidade aos temas de alta cultura, o 

reconhecimento do mérito nos vários domínios da existência humana, o estímulo às 

leituras de informação e de formação. 
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 Para mais das comemorações dos personagens do calendário e das conferências de conteúdo cultural que 

os grêmios positivistas promoveram sempre, Augusto Comte recomendava a leitura habitual de cento e 

cinquenta livros de escol, que selecionou e cujo rol nominou de Biblioteca Positivista, com obras de 

filosofia, história, ciência e literatura. No Positivismo, o nível cultural dos seus adeptos eleva-se graças ao 

sistema de comemorações biográficas e ao hábito da leitura da Biblioteca Positivista e das obras do 

próprio Comte, riquíssimas de informações, de reflexões e de sugestões, e cuja compreensão exige certa 

cultura. A freqüentação de tais livros induz, por sua vez, à leitura de outros; a freqüentação dos 

positivistas constitui inserção em meio que preza o saber e a sabedoria.  Indice do estímulo intelectual e 

cultural produzido pelo Positivismo acha-se na abundante produção bibliográfica dos positivistas 

franceses, ingleses, brasileiros, portugueses, chilenos, mexicanos e não só, desde os seus primórdios, por 

meio de livros, livretos, opúsculos, artigos, ensaios, folhetos e revistas. No Brasil, Raimundo Teixeira 

Mendes, Miguel Carlos Correia Lemos, Lauro Sodré, Ivan Monteiro de Barros Lins, Alfredo Severo dos 
Santos Pereira, David Antonio da Silva Carneiro, Mozart Pereira Soares, Luis Pereira Barreto, Agostinho 

Raimundo Gomes de Castro; na França, Pedro Laffitte, Jorge Lagarrigue, Fabiano Magnin, Jorge 

Audiffrent, Eugênio Robinet, Eugênio Sémérie, Emílio Corra, Emílio Littré, Eugênio de Roberty, Jorge 

Wyrouboff; na Inglaterra, Jorge Lewes, Frederico Harrison, Ricardo Congreve, João Kells Ingram, 

Francis Sidney Marvin; em Portugal, Joaquim Teófilo Braga, Teixeira Bastos; no México,  Gabino 

Barreda, Horácio Barreda, Agustin Aragón; no Chile, Luis Lagarrigue e outros (para mencionar apenas os 

autores), evidenciam que o Positivismo atraiu e converteu indivíduos de elevada capacidade intelectual, 

de que representa outra demonstração a multiplicidade de periódicos positivistas que se publicaram na 

França, na Inglaterra e no México. Existiram eles em número de oito (ou mais), de que a Revista 

Ocidental (francesa) circulou por cerca de quarenta anos e a Revista Positiva (mexicana) forma 

volumosos tomos. 



  Não há, por isto, positivistas ignorantes
2
 nem destituídos de um mínimo (de 

mínimo para mais) de conteúdo intelectual, o que sempre os elevou por sobre a massa 

inculta
3
. Daí, também, a influência altamente benéfica do Positivismo, graças à sua 

vocação pelo reconhecimento da superioridade humana e pela sua admiração por ela, à 

sua orientação simpática4
 às realizações socialmente úteis e historicamente assinaláveis. 

 Nos meios positivistas brasileiros e ingleses desenvolveu-se, mais do que nos 

congêneres franceses (em que se originou o Positivismo) o culto da Humanidade por 

meio da apreciação dos seus melhores tipos5. De fato, os sucessores franceses de 

Augusto Comte (Pedro Laffitte, Fabiano Magnin, Carlos Jeanolle, Emílio Corra, 

presidentes, pela ordem, da Sociedade Positivista de Paris, que o próprio Comte fundou, 

em 1848) pouco se dedicaram às celebrações dos personagens do calendário, embora 

Laffitte houvesse promovido várias peregrinações dos positivistas aos lugares franceses 

em que se desenvolveram a vida e as obras dos que viveram em Paris e nas suas 

imediações, ao passo que, na Inglaterra, os círculos positivistas (em número de doze, em 

Londres e fora dela) realizaram peregrinações e inúmeras comemorações. 

 Ano após ano, ao longo de décadas, principalmente a Sociedade Positivista de 

Londres promoveu conferências, abertas ao público, sobre temas da atualidade inglesa e 

européia, aspectos do Positivismo e os integrantes do calendário. 

  Em 1891 publicou-se, em Londres, em inglês, o Novo Calendário dos Grandes 

Homens (que Carlos Avezac-Lavigne traduziu para o francês, idioma em que foi 

publicado, em 1893, em Paris) obra que contém a súmula das vida, obra e contribuições 

dos quinhentos e cinqüenta e oito grandes homens do calendário histórico, de coautoria 

de quinze positivistas ingleses
6
. 

                                                   
2
 Há, sim, no Brasil, criticadores do Positivismo, ignorantes do que escrevem. Este é o país do mundo em 

que, sobre ele, cada um profere o dislate que fantasia, sem se pejar de o fazer, em parte, devido à ausência 

de reação, da parte de quem o conheça e dos próprios positivistas. Daí a necessidade de os seus 

conhecedores e adeptos observarem o quanto se produz acerca dele e intervirem, para corrigir os erros, 

aplaudir os acertos, denunciar os desonestos, esclarecer os de boa-fé e aprofundar pesquisas e análises. 

Há, entre nós, distorções já clássicas, mistificações que se transformaram em verdades, como a confusão, 

grosseiríssima, do pessoal jurídico, entre Positivismo e “positivismo jurídico”, e a associação do dístico 
ordem e progresso com autoritarismo e capitalismo. Sinal dos tempos, a segunda; sinal das inteligências, 

ambas. Desfi-las, aliás, no meu sítio eletrônico, a que se acede por http://arthurlacerda.wordpress.com/. 

Vide, também, o sítio que criei, dedicado ao Positivismo, em http://positivismodeacomte.wordpress.com/.  
3
 Ao contrário, no Positivismo houve eruditos, como Pedro Laffitte, Emílio Littré, David Carneiro, Ivan 

Lins, Jorge Lewes, Gabino Barreda. 
4
 Linguajar positivista. 

5
 Esta expressão, típica da elocução positivista, corresponde a uma fórmula que condensa valores, ideais e 

práticas: os valores da cultura, os ideais de humanismo, as práticas de recordação dos indivíduos 

decisivos, no conjunto da nossa civilização. 
6
Como Eduardo Spencer Beesly, Frederico Harrison e a sua mulher, Carlos Gaskel Higginson, sir 

Godofredo Lushington, T. Fitz-Patrick, Francis Sidney Marvin (autor de um excelente conspecto da obra 

http://arthurlacerda.wordpress.com/
http://positivismodeacomte.wordpress.com/


 No Brasil, o positivista Angelo Torres mantém sítio eletrônico intitulado de 

Calendário Histórico (a que se acede pela ligação 

http://www.educalendario.blogspot.com/) em que expõe as biografias da totalidade dos 

personagens do calendário e julga-lhes o papel histórico. 

 Em Curitiba, o Centro Positivista do Paraná (fundado, em 1927, pelo historiador 

David Carneiro
7
) dividia as suas atividades em duas partes: explicação do Catecismo 

Positivista, no primeiro semestre de cada ano, e comemoração dos tipos do calendário8
, 

cujos centenários de nascimento ou de morte se verificassem. Com o andar dos anos e o 

suceder das comemorações, evocavam-se todos os tempos da história e os diferentes 

domínios da atividade humana (filosofia, política, arte, indústria, ciência). Aprendia-se 

assaz. 

 Eu próprio, membro do Centro Positivista do Paraná desde 1984, proferi, nele, 

várias conferências desta natureza. Não me recordo de haver celebrado Papiniano nem 

Ulpiano, porém sim Cujácio, que escolhi como jurista que foi, o que coincidia com a 

minha formação universitária. 

 Assim, o Positivismo e os Positivistas recordam, o Centro Positivista do Paraná 

recordou o Direito Romano por meio dos seus melhores tipos
9
, vale dizer, na pessoa dos 

que realmente importaram, mais do que outros, na construção da civilização ocidental,  

em que fizeram diferença, como homens indispensáveis.10 

 Este capítulo evoca os três romanistas indispensáveis distinguidos por Augusto 

Comte com a sua inclusão no calendário histórico, mantém a prática de comemorações 

do Positivismo e corresponde a ato de culto à Humanidade. 

  

   

 A obra de Augusto Comte.  

                                                                                                                                                     
de Comte, intitulado Comte; the Founder of Sociology, que se publicou, por primeira vez, em 1937, na 
Inglaterra e de há tradução para o espanhol e edição, no México, sob o título Comte). 
7
David Antonio da Silva Carneiro (1904 - 1990) publicou, em sete volumes, uma “História Geral da 

Humanidade Através dos seus Maiores Tipos”, em sete volumes, conforme a sequência do Calendário 

Positivista. Publicou, também, “A marcha do ateísmo”, “Ensaios de interpretações morais”, ambos de 

conteúdo positivista, além de inúmeros outros livros. Foi o historiador, por excelência, da revolução 

federalista no Paraná e da heróica resistência da Lapa (1894). Constituiu o Museu David Carneiro, maior 

repositório de peças da história do Paraná que já existiu (continha cerca de quatro mil peças). 
8
 Linguajar positivista. 

9
 Linguajar positivista. 

10
 O adjetivo é do positivista francês Jorge Audiffrent, no seu opúsculo Atualidades políticas e sociais, 

Paris, 1901, página 15. 

http://www.educalendario.blogspot.com/


 Augusto Comte foi o célebre filósofo francês que criou a Sociologia, o 

Positivismo, a Religião da Humanidade e o Calendário Histórico. 

 A Sociologia corresponde à ciência da sociedade: assim como, da observação 

dos astros resultou a astronomia; como, da observação dos seres vivos, resultou a 

biologia, da observação da sociedade resultou a sociologia, como ciência autônoma, que 

Augusto Comte constituiu, nominou e cujos princípios formulou. 

 Ele discerniu, nas sociedades, elementos constantes, permanentes (a 

propriedade, a linguagem, o governo, o sacerdócio, a religião) e as suas variações ao 

longo do tempo, ou seja, as condições estáticas e dinâmicas da sociedade, que nominou, 

respectivamente, de ordem e de progresso. 

 Ordem significa as condições de existência das sociedades, a forma pela qual 

elas se organizam. Progresso significa a forma pela qual os elementos da ordem se 

alteram, ao longo do tempo. Na primeira, consideramo-las com abstração do tempo, 

como se elas se encontrassem fixas e imóveis; na segunda, consideramo-las sob o passar 

do tempo, no seu movimento ao longo dele.
11

 

 A estática social acha-se no segundo volume do Sistema de Política Positiva 

(1852); a dinâmica social acha-se no seguinte, de 1853, que contém a filosofia da 

história do Positivismo.  

 Positivismo é a doutrina cujos princípios fundamentais correspondem: 

a) ao entendimento, em filosofia, de que o mundo existe e funciona segundo leis 

naturais que lhe são inerentes, e não segundo a intervenção de seres sobrenaturais 

(deuses) nem de energias, espíritos ou forças igualmente sobrenaturais. O 

reconhecimento das leis naturais permite a previsão dos fenômenos e, em certa medida, 

a intervenção neles. 
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 É da autoria de Comte o dístico “Ordem e Progresso”. São inteiramente falsas a associação da ordem 

com a repressão do Estado às liberdades civis e política, e a do progresso com o incremento do 

capitalismo e da dominação do proletariado pela burguesia. A ordem, no seu sentido original e legítimo, 

não se refere à forma (autoritária ou não) do poder governamental; o progresso, no seu sentido original e 

legítimo, não se refere a nenhum sistema econômico. A distorção do significado destes conceitos é 

corrente no Brasil. Aprendem-se as acepções legítimas deles mercê da leitura das obras de A. Comte e das 
dos seus bons expositores, como Raimundo Aron (em “As etapas do pensamento sociológico”, que se 

acha traduzida no Brasil); aprendem-se as distorções deles mercê da leitura de autores marxistas, dos que 

os repetem de segunda e terceira mãos, dos apedeutas, dos que criticam Augusto Comte sem, 

previamente, haverem-lhe lido as obras e se esforçado, honestamente, por compreendê-las. 

   
 

 

 

 



b) ao entendimento, em religião, de que há um ser supremo, superior aos 

indivíduos, a Humanidade, conjunto dos seres humanos de todos os tempos, úteis ao seu 

semelhante. 

c) ao entendimento, em moral, de que o altruísmo, vale dizer, o sentimento e a 

prática do bem, é preferível ao egoísmo sob qualquer das suas manifestações. 

 d) ao entendimento, em política, de que o governo deve limitar-se a atuar sobre 

as coisas, sem interferir nos pensamentos, ou seja, deve ocupar-se da administração da 

vida material da coletividade e abster-se de ingerir-se no que se relacione com as 

convicções das pessoas: não deve o Estado impor nem proibir nenhuma religião, 

tampouco os atos de culto correspondente, nem nenhuma doutrina. O Estado deve ser 

laico, neutro em matéria de religião e de doutrinas. 

 

 

 Religião da Humanidade é a religião que Augusto Comte criou. 

 Religião não é sinônimo de teologia. Teologia significa a área do entendimento 

humano que se ocupa do conhecimento das divindades, da demonstração da sua 

existência, da percepção da sua providência e da sua vontade, da interpretação das suas 

manifestações, da instituição do culto que se lhes vota, da formulação dos princípios da 

fé que se adota em relação a eles, da determinação dos comportamentos que os homens 

devem praticar em decorrência da vontade divina. 

 Religião significa o conjunto de princípios de inteligência, da afetividade e de 

comportamento que orienta os indivíduos e que permite o entrosamento deles entre si. 

Ela educa o indivíduo pelo dogma (conhecimentos intelectuais), pelo culto (práticas que 

inspiram sentimentos) e pelo regime (formas de comportamento) e permite a 

aproximação das pessoas que comungam dela, mercê da concordância das suas 

maneiras de pensar e de viver .  

 É religião todo sistema de credo, de culto e de regime que forma a pessoa e que, 

ao mesmo tempo, serve de meio de comunhão social. 

 Corriqueiramente, confunde-se religião com teologia ou, antes, a forma 

teológica da religião com a própria religião.  

 Historicamente, a religião apresentou diferentes modalidades: foi feiticista, foi 

astrolátrica, foi politeica, é monoteica; pretende o Positivismo que seja humana. 

 A forma feiticista da religião era a em que os indivíduos atribuíam aos objetos e 

fenômenos naturais (as nuvens, os rios, as chuvas, os ventos, as pedras) vida equivalente 



à sua própria: tomavam a si próprios como modelo e acreditavam que eles eram dotados 

de pensamento, sentimento, vontade e ação semelhantes aos dos próprios homens. Tais 

objetos chamavam-se de feitiços.
12

 

 A forma astrolátrica da religião era a em que se adoravam, como deuses, os 

astros, especialmente o Sol (héliolatria). Constituem vestígios da astrolatria a astrologia, 

crença de que os planetas influenciam a vida das pessoas e que tal influência se define 

no instante do seu nascimento, conforme o signo sob o qual se nasce, do que resultam 

certos traços de caráter e de comportamento, e a previsão dos acontecimentos da vida 

pessoal, mercê do horóscopo. Consistem, também, em vestígios, os nomes dos dias da 

semana nos diferentes idiomas latinos e no inglês, a exemplo de “mardi”, dia de Marte 

(em francês); “lunes”, dia da Lua (em espanhol); “venerdi”, dia de Vênus (em italiano). 

 A forma politeica da religião era a em que se admitiam vários deuses, e em que 

se atribuía a cada um a autoria especial de certo fenômeno natural ou objeto: Netuno 

correspondia ao deus dos mares; Têmis, à da Justiça; Marte encarnava o deus da guerra 

e assim sucessivamente. Tais deuses produziam
13

 os fenômenos que lhes pertenciam e 

os governavam; com a sua influência nos fenômenos, eles influenciavam, direta e 

indiretamente, a vida dos homens. Em Roma antiga prevaleceu o politeísmo, até a sua 

substituição pelo monoteísmo. 

 A forma monoteica da religião é a em que a multiplicidade de deuses, do 

politeísmo, reduz-se à unidade de um deus, responsável pela totalidade dos fenômenos 

da natureza, autor do mundo e dos seres, e interventor na vida dos homens. 

 Tais formas de religião sucederam-se historicamente. A transição de cada uma 

para a seguinte resultou, sempre, do acréscimo de observações que o homem fazia da 

natureza, do aumento do seu conhecimento do mundo, ou seja, do prevalecimento 

gradual da observação sobre a imaginação, da objetividade sobre a subjetividade, e da 

percepção da existência de regularidades no curso dos fenômenos: ao averiguar a 

constância no modo como eles acontecem, mudou a sua concepção do agente que os 

produzia. Por outras palavras, o espírito de observação, na medida em que se ampliava, 

revolucionou as mentalidades, ao longo dos séculos: de começo, acreditava-se que os 

fenômenos eram produzidos pelos próprios objetos em que eles se verificavam 
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 Feitiço e feiticismo e não fetiche nem fetichismo. Fetiche e fetichismo são galicismos decorrentes dos 

termos feitiço e feiticismo, que os franceses adaptaram. Os brasileiros, por sua vez, ao invés de 

empregarem os termos vernaculares (feitiço e feiticismo), usam, freqüentemente, no Português, os 

galicismos que decorrem do próprio Português! 
13

 Segundo a crença dos politeicos, bem entendido. 



(feiticismo); depois, cada tipo de fenômeno era produzido por um ser sobrenatural que 

lhe era próprio (politeísmo e astrolatria); a seguir, todos os fenômenos eram produzidos 

por um ente sobrenatural que lhes era comum (monoteísmo).  

 O espírito de observação, que conclui pela existência de regularidades nos 

fenômenos e permite prevê-los, constitui o modo de atuação da ciência, o que A. Comte 

chamou de espírito científico ou, mais exatamente, espírito positivo ou  positividade. As 

revoluções mentais porque passou a Humanidade resultaram, sempre, do incremento de 

positividade. 

 Da positividade aplicada a todos os fenômenos, inclusivamente os sociais e 

psicológicos, conclui-se pela existência de regularidades em todos os fenômenos, em 

que não remanesce nenhum espaço para a atuação de seres sobrenaturais. Enquanto eles 

eram admitidos como reais e intervenientes, a religião era teológica; quando se conclui 

pela sua inexistência, devem desaparecer a teologia e a forma teológica da religião, 

embora não deva extinguir-se a própria religião, entendida como elemento de formação 

e de comunhão. 

 Ao contrário, à modalidade teológica da religião, suceder-se-á a sua forma 

positiva, destituída de sobrenatural e que resulta do conhecimento real, observado, 

verdadeiro, do Mundo e do Homem, em uma palavra, do seu conhecimento científico: 

tal é critério pelo qual Augusto Comte concebeu a religião da Humanidade, em que se 

reconhece a existência de um ser real, a Humanidade, constituída pelo conjunto das 

pessoas que, por alguma forma e em alguma medida, concorreram para o benefício dos 

demais, ao longo dos tempos. 

 Ela adota, como princípios intelectuais, o conhecimento do mundo e da 

humanidade (como no-lo propiciam a matemática, a astronomia, a física, a química, a 

biologia, a sociologia e a psicologia); como orientação afetiva, o enaltecimento dos bons 

sentimentos; como regra de comportamento, a prática do altruísmo, o espírito público, o 

comportamento sempre confessável. 

 

 O Calendário Histórico. 

 Calendário Histórico é o calendário que Comte criou: compõe-se de treze meses 

de vinte e oito dias, que representam os vários aspectos da atuação humana. Assim, 

representa-se a religião, a literatura, a atividade modificadora do mundo (indústria), a 

ciência, a filosofia, a política, ao longo dos tempos até a primeira geração do século 

XIX (cerca de 1830). 



 Cada mês é dedicado a uma forma de atuação e nominado pelo indivíduo nela 

historicamente exponencial. Assim, pela ordem, os meses intitulam-se de Moisés 

(teocracia antiga), Homero (poesia antiga), Aristóteles (filosofia antiga), Arquimedes 

(ciência antiga), César (civilização militar antiga), São Paulo (catolicismo), Carlos 

Magno (feudalidade), Dante (literatura moderna), Gutemberg (indústria moderna), 

Shakespeare (literatura moderna), Descartes (filosofia moderna), Frederico (política 

moderna) e Bichat (ciência moderna). 

 Dedica-se cada dia a um personagem (eventualmente, a dois, em que o segundo 

porta méritos equivalentes aos do primeiro, embora menores do que os dele) que 

desenvolveu contribuição na mesma área do que encabeça o mês, conquanto com 

importância subalterna, em relação à dele. O domingo (sétimo dia da semana) pertence 

ao personagem mais destacado dentre os da respectiva semana, pelo se chama de chefe 

de semana.  

 Há, com isto, uma hierarquização, que permite reconhecer os treze indivíduos 

principais da civilização; os cinqüenta e dois que lhes seguem, em importância, e os 

quatrocentos e noventa e três que, por sua vez, subalternizam-se aos anteriores. No todo, 

há 558 nomes, que correspondem à suma dos grandes homens, ao rol dos indivíduos 

que fizeram diferença para melhor, no curso da história.  

 Comte não incluiu no panteão positivista (como a ele se referiu) nenhum 

indivíduo cujo papel consistiu em apenas destruir (pela crítica intelectual ou pela ação 

material) idéias ou instituições, sem nada construir. Eis porque nele não figuram Lutero, 

Calvino, Rousseau, Napoleão; Voltaire figura como dramaturgo e não como pensador. 

 Na seleção dos seus integrantes, Comte associou os méritos morais com os 

intelectuais; por sua vez, ao comparar-lhes os títulos intelectuais, adotou, como critério, 

a combinação do valor mental do indivíduo com os seus serviços efetivos, vale dizer, a 

sua correção pessoal, a superioridade da sua inteligência e o que, de fato, deixou como 

herança à Humanidade. 

 Destina-se o calendário positivista ao culto sistemático da Humanidade, a 

promover o conhecimento e o enaltecimento do ser humano nos seus representantes 

dotados de alta influência benfazeja no destino da espécie. Ele visa a cultivar as 

qualidades humanas, a excelência que se manifestou pelas ações concretas do escol da 

Humanidade, em substituição ao culto, crescentemente decadente, do deus teológico, ao 

mesmo tempo em que se destina a fomentar o espírito histórico e o sentimento de 

continuidade, vale dizer, a induzir à consciência de que cada geração é herdeira do 



estado de civilização que existe em cada momento e de que as gerações influenciam-se 

umas às outras, sucessivamente, ou seja, historicamente. Cada tempo determina e 

condiciona a existência social, intelectual, material, afetiva, do respectivo futuro; dentro 

deste condicionamento, o calendário volta-se a inspirar “um íntimo e respeitoso 

reconhecimento pelos diversos serviços de todos os nossos predecessores”, esclarece 

Comte no prefácio que lhe redigiu. 

 Assim, o Calendário Positivista constitui (a) instrumento de educação, porque 

permite evidenciar a natureza histórica do ser humano, suscitar gratidão pelo passado, 

perceber que cada geração é beneficiária do estado de coisas produzido pelos seus 

antecessores; medir o grau de civilização que se acrescenta, em cada momento; tomar-

se os seus personagens como inspiração e exemplo louváveis; (b) fonte direta de cultura 

e de instrução, porque o estudo da vida, das obras e do papel dos seus personagens 

acrescenta conhecimentos intelectuais e eleva a instrução de quem procura conhecê-los. 

 Três personagens relacionados com o Direito Romano encontram-se no 

Calendário Positivista: Papiniano, Ulpiano e Cujácio.  

 Dado que Augusto Comte conhecia a história com inigualável extensão e julgou-

lhe os atores com critério igualmente incomparável, a inclusão, no seu calendário, de 

quantos ali inseriu, equivale à consagração deles como atores verdadeiramente decisivos 

no curso da evolução humana, sem os quais ela teria sido diferente, para pior e para 

menos, na qualidade que a civilização adquiriu, no suceder das gerações. 

  Dos noventa e dois juristas romanos conhecidos, Comte incluiu Papiniano e 

Ulpiano, e mais nenhum; dos inúmeros juristas medievais (glosadores, comentadores e 

humanistas), incluiu Cujácio, só: da galeria de personagens jurídicos do Direito 

Romano, estes três correspondem aos cuja contribuição supera a de outros quaisquer, 

mesmo a de Justiniano (que nada produziu, doutrinariamente, e cujo papel limitou-se ao 

de determinar a organização do material disperso e já anteriormente produzido por 

outrem). 

 Papiniano. 

 Papiniano acha-se no mês encabeçado por César e dedicado à antiguidade greco-

romana. Ele ocupa o dia 26, na quarta semana. 

 As duas primeiras semanas do mês de César são consagradas à Grécia. Os seus 

personagens são, pela ordem, na primeira, Milcíades, Leônidas, Aristides, Cimon, 

Xenófon, Fócion, Epaminondas (acessório de Fócion) e Temístocles; na segunda, 

Péricles, Filipe, Demóstenes, Ptolomeu Lago, Filopêmen, Políbio e Alexandre. 



 As semanas terceira e quarta dedicam-se a Roma e memoram, respectivamente, 

as fases da república e do império. 

 A terceira contém, pela respectiva sequência, Júnio Bruto, Camilo,  Cincinato 

(como adjunto de Camilo), Fabrício, coadjuvado por Régulo, Aníbal, Paulo Emílio, 

Mário e Cipião. 

 Na quarta, os personagens correspondem a, pela ordem, Augusto, Vespasiano, 

Adriano, Antonino, o próprio Papiniano, Alexandre e Trajano, como figuras principais, 

coadjuvadas, respectivamente, por Mecenas, Tito, Nerva, Marco Aurélio, Ulpiano e 

Aécio (não há personagem acessório de Trajano).  

  É de notar, no dia 6 de Moisés (primeiro mês, dedicado à teocracia dos 

primórdios dos diferentes povos) a presença de Rômulo, fundador de Roma. 

 De nome completo Emílio Paulo Papiniano, nasceu na província romana da 

Síria, ou na Africa. Ao contrário do que se afirma, com base em  fragmento falsificado 

de Esparciano, não era parente do imperador Septímio Severo (por afinidade, pelo lado 

da segunda mulher deste, Júlia Domna de Emesa).  

 Foi advogado do tesouro público durante o reinado de Marco Aurélio e, 

provavelmente, professor de Direito. 

 Com o advento de Severo (em 192), foi nomeado chanceler e, depois, prefeito 

do pretório (praefectis praetorio), ou seja, capitão da guarda do imperador,  governador 

da cidade de Roma e juiz de apelações cíveis e criminais. Ocupou tal cargo até a sua 

morte, em 212. 

 Severo, pouco antes da sua morte, recomendou-lhe os seus dois filhos, Caracala 

e Gueta, seus sucessores, como coimperadores, índice do respeito que lhe votava e da 

confiança que nele depositava. 

 Papiniano foi assassinado a mando do imperador Caracala, por o haver 

censurado pelo homicídio do coimperador Gueta, perpetrado pelo próprio Caracala, 

crime que Papiniano recusou-se a defender no senado. 

 Dentre os juristas romanos, foi o que gozou de mais fama e de maior 

consideração póstuma. 

 Gozou de fama expressiva devido: 1- à firmeza das suas convicções, que 

manifestou sempre, inclusivamente perante Caracala, como pela sua vida imaculada e 

corajosa; 2- a haver inovado certos princípios jurídicos, a que conferiu teor altamente 

moral, de procedência cristã (encarnou, aliás, o primeiro jurista romano cristão); 3- a 

haver transformado alguns elementos, acidentais, dos negócios jurídicos, em 



substanciais; 4- a haver inovado o ensino jurídico, em que apresentava as suas próprias 

conclusões e juízos, ao invés de repetir, passivamente, os dos seus antecessores, e 5- a 

haver sido morto em circunstâncias particularmente revoltantes. 

 Gozou de especial respeito pela posteridade porque: 1- o imperador Constantino 

retirou todo o valor legal dos comentários de Paulo e de Ulpiano aos seus textos, pelo 

que se tornaram decisivos, na prática judiciária, os próprios e não mais o que deles se 

dizia; 2- a Lei das Citações, baixada em 426, por Valentiniano  III, tornou vinculantes, 

ou seja, obrigatórias  aos juízes, as opiniões de Papiniano,  Paulo, Ulpiano, Modestino e 

Gaio. Se divergissem entre si, prevaleceria a de Papiniano, caso formasse maioria com a 

de outros dois deles; sob empate, com dois por dada opinião e outros dois por opinião 

diversa e se, simultaneamente, Papiniano se abstivesse a respeito, então o juiz decidiria 

com liberdade, consoante o seu critério pessoal; 3- Justiniano, organizador da coletânea 

de leis e de doutrina que formou o Corpo de Direito Civil, recusava qualquer opinião 

que divergisse da sua. 

 Príncipe dos juristas romanos, o primeiro de todos, como o qualificou a 

posteridade, era inigualável a lógica das suas análises, pela sua capacidade de identificar 

o ponto principal dos casos e subalternizar os seus aspectos secundários. Uma vez 

distinguido o fulcral do acessório, apresentava os casos e as decisões perspicazmente 

em relação aos vários argumentos em causa, sutileza nos seus raciocínios e clareza na 

sua expressão. Tudo combinado, resultava na assinalada qualidade intelectual das suas 

produções. 

  No século XVI, o romanista Tiago Cujácio (também presente no Calendário 

Positivista) reputou-o “o maior jurista que já surgiu, sem igual dentre quantos vierem a 

surgir”, no futuro. “Ele é, disse, o que é Homero entre os poetas”. 

 Das decisões de Papiniano percebe-se o quanto o direito romano constituiu um 

verdadeiro poder espiritual, ou seja, influência que determina os sentimentos e os 

comportamentos pelo valor moral dos seus preceitos. Acatavam-se as suas opiniões pelo 

valor intrínseco que se lhes reconhecia, em razão da sua autoridade moral, e foi graças a 

ela que se tornaram fonte obrigatória de direito.  

 A sua obrigatoriedade jurídica resultou da sua superioridade própria, 

diferentemente da sentença moderna e do direito legislado, obrigatórios em razão das 

fontes que os originam (o juiz e a casa legislativa, ambos como representantes do 

Estado) e não mercê do mérito do respectivo conteúdo. Ninguém analisa o teor da lei 

nem da sentença para, se lhes reconhecer méritos, aceitá-los ou recusá-los, no caso 



oposto; ao contrário, submetemo-nos a eles porque a tal nos obriga a própria lei, ao 

passo que se aderia à doutrina de Papiniano em virtude da razão que se lhe reconhecia. 

Como resultado deste acatamento espontâneo, passou a haver acatamento obrigatório.  

 Papiniano redatou, dentre outras, Questões, com trinta e sete livros (anotados por 

Paulo); Respostas, com dezessete livros (anotados por Paulo e por Ulpiano); dois livros 

intitulados Definições; dois sobre o adultério, outro sobre os cargos e os deveres dos 

prefeitos municipais. 

 Nos cursos jurídicos, estudavam-se, no terceiro ano, as suas Respostas. 

  No Digesto
14

, há quinhentos e noventa e cinco extratos do quanto escreveu, um 

quarto comparativamente com os de Ulpiano e um doze avos do total. Alguns dos seus 

textos encontram-se na Collatio legum mosaicarum et romanarum15
. Parte dos livros V 

e IX das Respostas constavam de um pergaminho egípcio, de que se publicou, em 1897, 

na Alemanha, o livro V, ao passo que o livro IX foi publicado na França, em 1883. Os 

fragmentos excluídos do Digesto foram publicados, também na França, em 1903. 

 Há uma inscrição, dos seguintes teor e disposição: 

Aemilio.Paulo.Papiniano. 

Praef. Praet. Jur. Cons. 

Qui. Vix. Ann XXXVI.M.V.D.X. 

Hostilius.Papinianus 

Eugenia.Gracilis 

Turbato.Ordine in Senio 

Hev. Parent. Infeliciss. 

Filio.Optimo.P.M. 

Fecerunt 

  Segundo ela, Papiniano morreu aos seus trinta e seis anos de idade, sendo filho 

de Hostílio Papiniano e de Eugênia Gracilis, em que é verdadeira a filiação, porém não 

a idade da sua morte: viveu cerca de setenta anos. 

 

 Ulpiano. 

 Ulpiano é personagem acessório de Papiniano, no mesmo dia dedicado a este.
16
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 Florilégio de textos de juristas, publicada em 533, no reinado de Justiniano, por ordem sua. 
15

 Florilégio de textos de juristas e de leis, do século IV. 
16

 É de lembrar que, no Calendário Positivista, os personagens diários acessórios apresentam títulos iguais 

aos dos principais, não obstante menores.  



 De nome completo Domício Ulpiano, era de origem fenícia, como ele próprio o 

declarou no Digesto. Nasceu em Tiro, em 170 e morreu assassinado, em Roma, em 228. 

Terá lecionado em Beirute. 

 As suas qualidades levaram-no a altos cargos da administração pública: de 203 a 

212 desempenhou o de assessor de prefeito do pretório; a seguir, durante os reinados de 

Caracala e de Heliogábalo, exerceu a função de magister liberollum17
. Em 222, 

Alexandre Severo, seu antigo discípulo, confiou-lhe a prefeitura do pretório, cargo em 

que se distinguiu pelo seu amor pela justiça e pela seriedade com que o exerceu. Porque, 

no entanto, houvesse desmascarado uma conspiração dos guardas pretorianos, um deles 

degolou-o, na presença do próprio imperador. 

 O seu valor como jurista resultou da excelência das suas sínteses, em que 

transformou as obras de terceiros em condensações de alta qualidade, feito que lhe foi 

exitoso mercê da sua vasta cultura jurídica,  da sua cultura filosófica, igualmente ampla, 

do seu engenho, da sua redação especialmente compreensível e abundante: redigiu 

duzentos e oitenta e sete livros, em quase todos os setores do Direito antigo. 

 Ele condensou, admiravelmente, as obras de Celso, de Juliano, de Pompônio e 

de Marcelo, no intuito de constituir um quadro geral da doutrina jurídica que servisse às 

necessidades práticas: daí a significativa autoridade que se lhe atribuiu às obras, a sua 

assinalável difusão, máxime no Ocidente, bem assim o seu aproveitamento na redação 

do Digesto, em que se contam dois mil, quatrocentos e sessenta e dous fragmentos dela, 

o que equivale à proporção, elevada, de um terço dele. 

 No âmbito da filosofia, conhecia com particular profundidade Platão, Aristóteles 

e, sobretudo, Plutarco, com cujas idéias influenciou vários dos seus textos jurídicos. 

Diferentemente do que sóe verificar-se com os doutrinadores em geral, a sua obra, para 

mais de apenas jurídica, foi jurídico-filosófica, em que o direito se achou acompanhado 

das idéias extrajurídicas do seu tempo. 
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O magister liberollum supervisionava o secretariado palatino,  que se dividia  em quatro departamentos, 
os sacra scrinia: o scrinium memoriae, o scrinium epistularum, o scrinium libellorum e o scrinium 

epistolarum Graecarum.  O primeiro departamento cuidava das  annotationes, decisões do imperador 

assim designadas por consistirem em notas ("anotações") feitas pelo imperador aos documentos que lhe 

eram apresentados; ocupavam-se, também, das respostas às petições dirigidas  ao imperador. O segundo 

manuseava a correspondência com os poderes estrangeiros e com as administrações das províncias e das 

cidades; o terceiro tratava das apelações dos tribunais e das petições de  quem  com eles se avinha;  o 

quarto ocupava-se dos documentos promulgados em grego e da tradução de documentos em latim para o 

grego. Eles ainda supervisionavam  os agentes in rebus,  força de mensageiros fiáveis, que também 

funcionavam como controladores da administração imperial.
  

 Tal  controle, em particular, sobre os 

temidos agentes, ou magistriani, como eram conhecidos coloquialmente, propiciava  magister liberollum 

extensa autoridade.   



 São-lhe particularmente importantes os comentários intitulados Ad Sabinum e Ad 

Edictum18
, dos quais o primeiro compreende cinqüenta e um livros de direito civil e o 

segundo, oitenta e três livros de direito pretoriano. Redatou, também, dois de 

instituições e sete de regras. Do total, conservam-se, infelizmente, parcos fragmentos 

das Instituições, descobertos e publicados em Viena, em 1835; o Liber singularis 

regularum, destituído, porém, dos seus início e fim, e os extratos dos seus textos que se 

incluíram no Digesto. 

  

 Grócio, Montesquieu e Cujácio. 

 Tiago Cujácio encontra-se no undécimo mês, o de Descartes, que rememora a 

filosofia moderna e cujas semanas evocam:  

 (a) a primeira, a escolástica medieval, caracterizada pela combinação do 

pensamento antigo com o do cristianismo, na tentativa de usar a lógica de Aristóteles 

em favor da combinação da fé com a especulação científica. Ela evoca, também, os 

primeiros céticos. Nela encontram-se Alberto e João de Salisbury, Rogério Bacon e 

Raimundo Lúlio, São Boaventura e Joaquim, Ramus e o cardeal e Cusa, Montaigne e 

Erasmo, Campanella e Tomás Morus (todos nos mesmos dias, pela ordem) e São Tomás 

de Aquino (sem adjunto). 

   (b) a segunda, a especulação científica que se desenvolveu nos séculos XVII e 

XVIII, à volta do homem, considerado como ente biológico e psicológico. Comte 

atribuiu-lhe Hobbes e Spinosa, Pascal e Giordano Bruno, Locke e Mallebranche, 

Vauvenargues e a senhora Lambert, Diderot e Duclos, Cabanis e Jorge Leroy, 

respectivamente como principal e adjunto, pela ordem. Francisco Bacon figura como 

chefe de semana, isoladamente. 

  (c) a terceira, os estudiosos do homem, em seu aspecto social, especificamente 

em relação ao direito, à filosofia da história e da arte e às relações do ser humano com 

os animais. Nela figuram Grócio e Cujácio, Fontenelle e Maupertius, Vico e Herder, 

Fréret e Winckelmann, Montesquieu e d´Aguesseau, Buffon e Oken; Leibnitz 

isoladamente, como chefe de semana. 

  (d) a quarta, a filosofia, no seu estado positivo ou em vias de constituir-se 

positivamente e aos antecessores da sociologia. Encontram-se, nela, Robertson e 
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 Ad Sabinum correspondiam às grandes exposições do direito civil, segundo o método usado por Sabino, 

na sua obra Ad Edictam, em que redigiu disquisições sob a forma de comentários ao direito produzido 

pelos pretores urbanos e a temas particulares. 



Gibbon, Adão Smith e Dunoyer, Kant e Fichte, Condorcet e Ferguson, de Maistre e de 

Bonald, Hegel e Sofia Germain;  Hume desacompanhado, no domingo. 

 No mês de Descartes há, pois, três juristas:  

 (a) Hugo Grócio (1583 – 1645), autor de De Jure Belli et Pacis, primeira grande 

tentativa de constituir-se o direito internacional público e de se regularem-se as relações 

dos países entre si, por critérios comuns a todos; 

  (b) Montesquieu (1689 – 1755), autor de “O espírito das leis” em que, pelo 

método científico, vale dizer, da observação das condições sociais que condicionam as 

leis, realizou obra pioneira de sociologia jurídica;  

  (c) Cujácio, como adjunto de Grócio. 

 A posição de Cujácio, lateral, em relação a Grócio, significa a subalternidade da 

sua importância, em comparação com a dele. Cujácio é menos importante do que 

Grócio, no sentido de que contribuiu menos do que ele, no acréscimo de benefícios à 

civilização; também menos do que Montesquieu.  

 Os três dedicaram-se ao Direito, em âmbitos distintos: Grócio inovou o 

pensamento jurídico, com a introdução dos elementos que serviriam para a constituição 

de um regime de princípios e normas disciplinador dos direitos, deveres e limites dos 

estados entre si, com ênfase no regramento da guerra e do seu convívio pacífico. 

Montesquieu inovou a ciência e a análise do direito, mercê da observação deste como 

elemento das sociedades; desenvolveu obra de sociólogo do direito. Cujácio elevou a 

qualidade da análise do direito romano, fundamento e antecessor, por sua vez, do direito 

ocidental (notadamente das suas instituições de âmbito privado). 

 Os dois primeiros introduziram novidades: a da disciplina entre os Estados e a da 

observação do direito nas diferentes sociedades. Cujácio inovou, na parte relativa à 

originalidade da escola do mos gallicus,  e aperfeiçoou obra anterior, a dos glosadores e 

dos comentadores, com base, sempre, no direito romano.  

 Enquanto Grócio e Montesquieu criaram de raiz, Cujácio construiu a partir de 

alicerces já existentes, com o que a sua produção, na ordem da inovação, é 

compreensivelmente menor do que a deles, como, ainda mais compreensivelmente, do 

que a de Papiniano e de Ulpiano. 

 A partir da redescoberta do direito romano, no século XII, formaram-se três 

correntes de romanistas: os glosadores, os comentadores e os humanistas, dos quais 

Cujácio integrava os terceiros. 



 Ora, não figura, no Calendário Histórico, nenhum glosador e nenhum 

comentador. Logo, Comte não distinguiu, dentre eles, ninguém verdadeiramente 

decisivo. Escolheu, contudo, um humanista, precisamente Cujácio, cuja obra não se 

desenvolveu isoladamente, porém no âmbito da escola humanista e como um dos seus 

expoentes, o que autoriza as ilações de que esta adquiriu importância superior às suas 

duas antecessoras e de que, dentre os seus integrantes, Cujácio sobrelevou aos demais
19

. 

 Consequentemente, no alto juízo de Augusto Comte: (a) a importância do 

romanismo dos humanistas supera a dos glosadores e a dos comentadores, (b) a 

importância de Cujácio supera a de todos os demais glosadores, comentadores e 

humanistas. 

 Com isto, os dois expoentes máximos do romanismo de todos os tempos são, 

respectivamente, Papiniano, na antiguidade, e Cujácio, na modernidade. 

 

 Cujácio. 

 Cujácio, tradução para o português do latim Cujacius, corresponde ao 

sobrenome de Jacques Cujas ou Tiago Cujas, mais conhecido pela forma aportuguesada 

do seu nome de família. 

 Nasceu em Tolosa, na França, em 1522, e morreu em Bourges, em 1590. 

 Pertenceu ao movimento de redescoberta do direito romano antigo, que 

principiou no século XII, prolongou-se pelos séculos seguintes e originou as escolas dos 

glosadores, dos comentadores e a escola culta ou do “mos gallicus”, modo francês de 

dizer o direito, assim designada porque os seus expoentes fossem franceses, como foi o 

caso de Cujácio. 

 Também designada de escola humanista ou elegante, a escola da dicção francesa 

existiu durante os séculos XVI a XVIII, havendo surgido com o italiano Alciato e com o 

holandês Ayatta. Dedicaram-se, os seus integrantes, à busca por exemplares do Corpo 

de Direito Civil e ocuparam-se, pioneiramente, com distinguir o que correspondia a 

texto original do que se tratava de interpolação e, portanto, de acréscimo que o 

desfigurava. 

 Cujácio personificou o mais profundo conhecedor do Direito Romano, de todos 

os tempos; aparentemente, sabia, de cor, a totalidade do Corpus Iuris Civilis. Principiou 

as suas atividades como professor particular de Direito, em Tolosa; depois, ensinou-o, 
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 Para o enquadramento histórico dos glosadores, dos comentadores e dos humanistas, seus métodos e 

contribuições, vide o capítulo III. 



oficialmente, em Valença, Paris, Turim e, sobretudo, em Bourges. Meticuloso na 

preparação das suas aulas, a tal dedicava-se por até oito e nove horas seguidas. 

Professor e escritor jurídico, escassamente se dedicou à prática do Direito. 

 Em 1573, Carlos IX nomeou-o conselheiro honorário do Parlamento (tribunal) de 

Grenoble e, quatro anos depois, seu conselheiro efetivo.  

 Como jurista, inovou, o que lhe valeu antagonismo dos bartolistas
20

, por exigir 

estudo das fontes do Direito mais criterioso e mais extenso, o que lhe ocupou toda a 

vida e pelo qual buscou reconstituir os sistemas dos doutrinadores romanos, conforme a 

verdade histórica. Consultados os textos originais, analisava-os não apenas à luz da sua 

redação (como o faziam os glosadores), porém à do seu enquadramento no contexto 

social em que surgiram, o que lhe ensejava situá-los na mentalidade que os condicionou 

e no momento histórico de que representavam o produto. 

 Redigiu Observationes et emendationes, em vinte e oito livros, preciosa 

coletânea de trabalhos históricos, críticos e exegéticos do Digesto; comentários das 

obras de Papiniano, Paulo, Juliano e de outros jurisconsultos; as Explorationes, de 

direito bizantino (desenvolvido no império romano do Oriente). 

 A edição “princeps” das suas obras surgiu em Paris, em 1577, durante a sua vida 

e por iniciativa sua; incrementou-a em 1583, quando a intitulou de “Opera priora”. Após 

a sua morte e contra a sua vontade, foram publicadas as suas “Recitationes”, recolha de 

conferências e de lições, sob o título de Obra Póstuma. Reuniram-se todas que, sob a 

forma de obras completas, foram publicadas em dez volumes, em Paris, em 1658. 

 Seguiram-se-lhe outras edições, nos séculos seguintes, até 1874, ao mesmo 

tempo em que, nos séculos XVII e XVIII, surgiram-lhe várias biografias ou notas 

biográficas, em livros que lhe foram especialmente dedicados ou concernentes à história 

do Direito Romano
21

. Na atualidade, parece haver nenhum a ele dedicado, no Brasil. 
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 Discípulos de Bártolo (século XIV), expoente da escola dos comentadores, que comentaram as glosas, 

vale dizer, os textos de explicação produzidos pela escola dos glosadores, sua antecessora. 
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 Vie de Cujas, de Papírio Masson (Paris, 1590); Additions aux Eloges, de Teissier (1683); Remarques 
sur le testament de Cujas, de Cathérinot (1685); Vitae clarissimorum Jurisconsultorum, de Layckert 

(1686);Bibliothèque historique du Droit, de Simon (1692); De Ortu et Progressu Juris civilis, de Gravina 

(1708);Descripcion historique de la France, de Piganiol (1710); Histoire du Droit Romain, de Ferrière 

(1718); Vie des jurisconsultes, de Taisance (1721); De Cujacii Obtrectatoribus, de Heineccius (1737);  

Histoire Juris, de Brunquele (1738); Histoire de la jurisprudence romaine et mélanges de jurisprudence, 

etc., de Terrasson (1750 a 1768);  Eloges de Cujas,  de Bernardi (Lion, 1775);Notice sur Cujas, de Hugo 

(1803); Jakob Cujas und Zeitgenossen, de Spangenberg (Leipzig, 1822); Vie de Cujas, de Berriat Saint-

Prix, como apêndice da sua Histoire du Droit romain (Paris, 1861);  Essai sur Cujas, de Fabrot (Grenoble, 

1861); Nouveau Biographie Général, de Rapetti (1866); Cujas, les Glossateurs et les Bartolistes, na 

Nouvelle Revue Historique du Droit Français et Etranger, de Flach. A volumosa História do direito 

moderno na Europa, de Adriano Cavanna (1992), mal se lhe refere. 
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