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Miguel Reale e a Renovação do Direito

Muito já se disse sobre a personalidade e a obra do grande jurista, filósofo, homem público,

educador e escritor Miguel Reale, que faleceu, aos 94 anos, em 14 de abril de 2006. Um aspecto

singelo e pouco conhecido, contudo, ressalta sua extraordinária vocação acadêmica e a insuperável

juventude que o acompanhou em todos os momentos de sua vida. Ao completar 80 anos, recebeu o

Professor Reale uma homenagem na Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de

Janeiro.  De  acordo  com o  cerimonial,  diversos  oradores  se  sucederam,  cada  qual  enaltecendo

aspectos do seu extraordinário universo de conhecimento, da Filosofia à Introdução à Ciência do

Direito, do Ensino Universitário à Ciência Política, e assim por diante.

Na parte final do encontro, foi dada a palavra ao homenageado para intervenção destinada

aos agradecimentos de praxe, sob o titulo "Miguel Reale por Miguel Reale". Eis que nosso Professor

nos pediu um giz, dirigiu-se ao quadro-negro e, para surpresa geral,  sob o olhar embevecido da

platéia de estudantes que lotava o auditório da Faculdade, prontificou-se a explicar, detalhadamente,

a sua Teoria Tridimensional do Direito, brindando-nos, então, com encantadora lição. Tal fato se

inscreveria na história da Faculdade,  como exemplo singular  de amor à atividade docente e da

natural simplicidade como se devem enfrentar mesmo as mais sofisticadas questões jurídicas.

O passamento do professor Reale deixou efetivamente de luto a comunidade jurídica, mas

consola a todos ter ele tido o privilégio de assistir, ao final de sua longeva e fecunda trajetória, a

pujante renovação da produção científica brasileira, para a qual tanto contribuiu. Assim é que, se

bons ventos sopram nos domínios da Filosofia do Direito e das disciplinas propedêuticas de uma

maneira geral, com novas gerações de professores que trouxeram, nos últimos 20 anos, densidade e

profundidade  ao  debate  acadêmico,  no  caso  do  direito  civil  é  formidável  a  reformulação  do

pensamento jurídico.

Consolidam-se  na  atualidade  diversas  escolas  que,  por  todo  o  Brasil,  especialmente  no

Paraná, Porto Alegre,  Recife, Rio de Janeiro e São Paulo, procuram redefinir os paradigmas e a

dogmática incidente sobre as relações de direito privado. A despeito dos diversos matizes teóricos de

cada uma das Escolas brasileiras,  mostra-se impressionante a convergência  de todas elas para a

superação da visão patrimonialista e individualista do direito privado tradicional, em favor da tutela

da  pessoa humana e  das  relações  existenciais,  para  as  quais  se  funcionaliza,  cada  vez  mais,  a



dogmática jurídica.

Na esteira de tal movimento de renovação, anuncia-se, para os dias 21 a 23 de setembro de

2006, o I Congresso Internacional de Direito Civil-Constitucional da Cidade do Rio de Janeiro (ver

seção de  Notícias  deste volume da RTDC), que terá lugar  no Hotel  Sofitel  do Rio  de Janeiro,

realizado conjuntamente pela Procuradoria Geral do Município da Cidade do Rio de Janeiro e o

Instituto  de Direito  Civil,  organizado pelo CEPAD (www.cepad.com.br).  Juristas das principais

escolas de direito civil do Brasil e de diversos países da Europa continental discutirão, a partir da

conferência inaugural do Prof. Pietro Perlingieri, da Itália, as tendências interpretativas, os critérios

metodológicos e os temas mais atuais no panorama do direito privado contemporâneo.

A  intrincada  e  instigante  agenda  de  problemas  que  serão  suscitados  torna  ainda  mais

significativa a oportunidade de se debater, em cenário internacional, a vocação do direito civil para a

promoção da pessoa humana e de valores não patrimoniais. A realização de evento desse porte, que

associa a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro com a Academia e profissionais do direito, atesta o

despertar da sociedade para um novo direito civil, o qual privilegia o ser em detrimento do ter, e

produz  novos  quadros  docentes  que,  abeberando-se  certamente  do  historicismo  axiológico  e

sobretudo do humanismo que nos legou Miguel Reate e sua geração, se mostram comprometidos

com a realidade contemporânea e com a transformação social.
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