
À Profa Marta Lorente,
Catedrática de Historia del Derecho y de las Instituciones
Facultad de Derecho – Universidad Autónoma de Madrid.

Tenho a imensa satisfação de endereçar essa carta de apoio à concessão do
doutorado honoris causa ao Prof. Antonio Manuel Hespanha por sua renomada
Universidade.

Sou professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e atual
Presidente do Instituto Brasileiro de História do Direito. Conheço a produção
e atuação do Prof. Hespanha desde meus anos de formação. Desde ińıcios dos
anos 1990, pude testemunhar a crescente influência ano a ano de sua produção
intelectual no Brasil.

Em um primeiro momento, Prof. Hespanha contribuiu para renovar as pes-
quisas no campo da história poĺıtica e institucional do Antigo Regime Ibérico.
Sua tese de doutorado, Às Vesperas do Leviathan, marcou época ao problemati-
zar as perspectivas estadualistas da historiografia. Ele contribuiu decisivamente
com um novo repertório para investigar as configurações institucionais do An-
tigo Regime. Registro a fecundidade da categoria de “monarquia corporativa”e
a atenção para os poderes periféricos. Ao lado de colegas hispânicos, como o
Prof. Bartolomé Clavero, Prof. Hespanha investigou a antropologia presente em
fontes doutrinárias juŕıdico-canônicas. Com efeito, já nesse estágio de diálogo
estreito com os historiadores, Prof. Hespanha destacou a importância das fontes
juŕıdicas.

A partir dos anos 2000, Prof. Hespanha aprofundou sua interlocução com os
historiadores do direito brasileiros. Desde então, ele tem estado presente nos con-
gressos anuais do Instituto Brasileiro de História do Direito; tem sido professor-
visitante em Curitiba, São Paulo, Braśılia, Rio de Janeiro; e participado em
diversas bancas de doutorado e mestrado. Gerações de pesquisadores das Facul-
dades de Direito têm se beneficiado com sua presença asśıdua em nosso meio.
No que toca à temática, nesse segundo momento, Prof. Hespanha deu ińıcio
a uma extensa produção voltada ao peŕıodo do século XIX, com contribuições
sobre a história do constitucionalismo e sobre a argumentação juŕıdica nos tribu-
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nais. A cŕıtica à grande narrativa do liberalismo é um dos motes principais dessa
produção.

Além do diálogo com historiadores e historiadores do direito, Prof. Hespa-
nha iniciou mais recentemente um debate espećıfico com filósofos e sociólogos do
direito. É caso da sua produção no campo da teoria do direito ao discutir os pro-
blemas do pluralismo juŕıdico, interpretação, teorias da norma e do ordenamento
juŕıdico.

Por fim, registro a importância da sua atividade editorial. É autor de mono-
grafias seminais em história institucional, história do direito e teoria do direito,
que são leitura obrigatória no debate brasileiro e que têm gerado uma extensa
fortuna cŕıtica. Além disso, traduziu artigos e livros clássicos da historiografia
européia, como a História do Direito Privado Moderno de Franz Wieacker. Em
sua trajetória, Prof. Hespanha deu uma contribuição sem igual para ampliar o
repertório de referências em nossa academia.

Sem favor, posso afirmar que nenhum outro historiador do direito influenciou
tão decisivamente o debate brasileiro como o Prof. Hespanha. Ao concessão
do t́ıtulo de doutor honoris causa é um justo reconhecimento da sua trajetória
excepcional.

São Paulo, 10 de junho de 2019.

Prof. Dr. Samuel Barbosa, Presidente do Instituto Brasileiro de História do
Direito

samuel.barbosa@usp.br
Faculdade de Direito - Universidade de São Paulo
Largo São Francisco, 95, 2o andar (DFD)
01005-010 São Paulo/SP, Brasil
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