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APRESENTA<;:Ao

o Corpus Iuris Civilis, no seu conjunto Institutas, Digesto ou Pandec

las, C6digo e Novelas, e 0 legado maior que 0 imperador JUSTINIANO dei
xou it posteridade, do qual sobressai 0 Digesto, em que se compilou e sis
tematizou a producao de eminentes juristas romanos, durante mais de mil
anos de elaboracao do Direito, a contar da fundacao de Roma. 0 Digesto

representa, ainda em nossos dias, urn triunfo da civilizacao ocidental, que,
sem a forca das armas, mas com 0 poder da razao, ganhou 0 mundo, como
fonte perene de inspiracao para a disciplina das relacoes juridicas entre
os homens. 0 Digesto e expressao refinada de sabedoria, como 0 proprio
JUSTINIANO exortara, na Constituicao Deo Auctore com que ordenou sua
elaboracao:

Haec igitur omnia Deo placido facere tua prudentia una cum aliis fa
cundissimis viris studeat, et tam subtili quam ce/errimofini tradere, ut
codex consummatus et in quinquaginta libros digestus nobis offeratur in
maximam et aeternam rei memoriam, Deique omnipotentis prudentiae
argumentum, nostrique imperii vestrique ministerii gloriam.

Reproduzo a traducao portuguesa, adiante contida em pagina deste
trabalho:

Cuide tua sabedoria, com 0 beneplacito de Deus, de fazer tudo isso, jun
tamente com os demais eminentes juristas e leva-lo a cabo com precisao
e rapidez, de modo que este codigo, concluido e compreendido em 50
livros, seja por nos oferecido as futuras geracoes como testemunho da
sabedoria de Deus onipotente, gloria de nossa soberania e gloria de to
dos vos,

Como detalhe de capa, ve-se a reproducao fotografica de outra obra
de JUSTINIANO, a Igreja de Santa Sofia - em grego, ArIA LO<l>IA 
tambem significando Santa Sabedoria, que, embora tambem contribua
para lembrar 0 grande imperador, perdeu, contudo, 0 sentido de templo
cristae, transformada que foi em mesquita, apos a conquista otomana do
Imperio Bizantino.



DIGESTO
APRESENTA<;:I\O

A Esmaf, que apoiou decididamente a preparacao e 0 lancamento, em

texto bilingue (latim/portugues) do Livro I do Digesto, alimenta a esperan
<;a de que esse trabalho prossiga, com relacao aos 49livros restante~,como
contribui<;iio mestimavel it formacao e aperfeicoamento dos magistrados
federais da Primeira Regiiio, it ilustracao dos juizes brasileiros e ao engran

decimento das letras juridicas patrias,

Na condicao de diretor da Escola da Magistratura Federal da Pri~eira

Regiao, ao tempo em que apresento este livro ao universe de se~s le~tores,
solenizo 0 evento com 0 distico em latim, que compus com 0 intuito de

registra-Io:

Accipe nunc, quaeso, primum librum Pandectum.
Attentelege mirandum thesaurum!

Traduzo:

Recebe agora, peco-te, 0 primeiro livro das Pandectas.
Le atentamente 0 admiravel tesouro!

HILTON JOSE GOMES DE QUEIROZ

Desembargador federal
Diretor da Esmaf

PREFACIO

Edigna de louvor a iniciativa da Escola de Magistratura Federal da Primeira
Regiao de promover a traducao do Livro I da mais importante das partes - 0 Diges
toou Pandectas - que integram a obra legislativa, no seculo VI ac, do imperador
JUSTINIANO, a qual ficou conhecida por Corpus Juris Civilis desde que assim foi
intitulada por DIONISIO GODOFREDO em sua edicao de 1583.

a Digesto e 0 reposit6rio de fragmentos retirados dos livros de juristas roma
nos classicos em sua forma originaria ou parcial modificados por interpolacoes pre
justianeias ou justinianeias, conforme respectivamente feitas antes da epoca desse
imperador ou durante ele pelos compiladores dessa parte do Corpus Juris Civilis.

Sem 0 Digesto, muito pouco restaria, para 0 nosso conhecimento, da litera
tura juridica romana classica, perdendo-se assim notavel manancial de decisoes
casuisticas - 0 que, por excelencia, e 0 terreno da atividade judicial ordinaria 
dos juristas romanos que eram eminentemente praticos e dotados de admiravel
sensibilidade juridica. Dai salientar WOLFGANG KUNKEL que "0 ponto de forca
do espirito romano nao era a sintese teorica, mas a magistral solucao de cada caso
concreto': e que "nessa arte os juristas classicos permanecerarn insuperaveis"! .

Essa inestimavel fonte de cultura juridica, especialmente nos tempos recentes,
em que cada vez mais menor mimero de estudiosos do direito conhece a lingua
latina em que ela, em sua quase integralidade (M algumas passagens em grego),
foi escrita, tern merecido modernamente, para sua maior divulgacao, traducoes es
pedficas como, em espanhol, a de ALVARO D'ORS, F. HERNANDEZ-TEJERa, P.
FUENTESECA, M. GARCIA-GARRIDFO e j. BURILLO, publicada, em tres volu
mes, em Pamplona, em 1968: em Ingles, a de ALAN WATSON, editada, em qua
tro volumes, em Piladelfla, Pensilvania, em 1985; e em italiano, aos cuidados de
SANDRa SCHIPANI, vindo it luz, ainda em curso de publicacao (ja 0 foram os 19
primeiros livros), em tres volumes, em Milano, em 2005.

Em lingua portuguesa, se ha varias traducoes da integralidade das Institutas
de JUSTINIANO, somente em epoca recente, e no Brasil, e que data a traducao
do primeiro dos cinquenta livros de que se compoe 0 Digesto, sendo a que ora se
prefacia a segunda que se faz em pouco mais de dez anos da primeira de autoria do
professor HELCIO MACIEL FRAN<;:A MADEIRA.

Embora 0 empreendimento seja dificultoso e vasto, nao e demais esperar-se
que iniciativas dessa natureza, como a que ora se faz sob 0 patrodnio da Escola de

1 LINEE di StoriaGiuridica Romana, traducao de Tullioe Bianca Spagnuolo Vigorita, p. 151.Edizioni
Scientifiche ltaliane, Napoli, 1973.



Magistratura em apreco. nao se detenham nesse corneco, mas prossigam paulatina
mente para que se venha a preencher uma sensivellacuna na bibliografia juridica

em idioma portugues,

DlGESTO P!tHAno
--- ---------- -------------

JOSE CARLOS MOREIRA ALVES

Ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal

Professor aposentado de Direito Civil da Faculdade de Direito
da Universidade Federal de Sao Paulo

NOTAS EXPLICATIVAS

DIGESTA sive PANDECTAE

Digesta ou Pandectae e 0 nome dado a segunda obra que compoe 0 Corpus
luris Civilis, produzida, no reinado de JUSTINIANO, na primeira metade do seculo
VI. Editada em latim, foi seguida, de imediato, de versao em grego, pois 0 latim,
mesmo no Oriente, manteve-se como lingua oficial do Imperio ate 0 seculo VII.

Digesta, em latim, significa ordenacao ou coisas ordenadas, classificadas, no
caso, coletaneade assuntos juridicos de modo organizado, ordenado e sistematizado,
do verbo digero que, entre outras acepcoes, tern 0 sentido de "per em ordem" 0 titulo
grego, Pandectae, significa "coletanea global'; que abrange tudo, de pan (tudo) mais 0

radical do verbo dehomai que, entre outros, tern 0 sentido de coletar, reunir, juntar.
No vernaculo acabou predominando a forma Digesto.
o objetivo da obra empreendida pelo imperador JUSTINIANO era sistema

tizar, pela autoridade dos principais jurisconsultos da hist6ria rornana, principios
e fundamentos juridicos que as vezes se perdiam ou se desfiguravam em meio a
contradicoes e incoerencias na aplicacao do direito. Na Constituicao Deo Auctore,
com que prefacia a primeira edicao do Digesto, em 533, 0 imperador justifica sua
iniciativa afirmando que "na trajet6ria hist6rica das leis, desde a fundacao de Roma
e os tempos de Romulo, ser tamanha a confusao que dai se instalou que essas leis se
tornaram incompreensiveis a razao humana' (Constituicao Deo Auctore, § 1).

Para a realizacao dessa ingente tarefa, que viria a ser concluida em apenas tres
anos, 0 imperador designou TRIBONIANO, jurista, que ele chama de "questor de
sacro Palacio", autorizando-o a convocar outros renomados juristas para, com ele,
iniciar e concluir 0 projeto imperial.

o Digesto compoe-se de 50 livros, cujo texto integral sobreviveu gracas ao pa
pel que desempenhou, ao longo dos seculos, na formacao e consolidacao do direito
ocidental.

o mais antigo manuscrito do Digesto e 0 chamado C6dice Florentino, do se
culo VI ou VII, encontrado em Florenca, Italia, em 1406.

o Digesto, ao citar os jurisconsultos que contribuiram com seus principios e
doutrinas para a composicao de seu texto, nao costuma fazer referencias que per
mitam situa-los em seu contexto hist6rico. Por isso, oferecernos, a seguir, urn resu
mo da evolucao hist6rica do direito romano distribuida, segundo P.van WETTER,
em Pandectes, up. cit., pp. 7-9, em quatro periodos nos quais figuram os principais
jurisconsultos citados pelo Digesto:

Periodo de formacao, de 753 a 106 a.Ci: Papirius, Appius Claudius, Flavius,
Coruncanius, Catus, Cato, Mucius Scaevola, Manilius.



DA CONCEP<;AO DO DIGESTOI

1 VideNotasExplicativas.

o imperador CesarPlavto Justiniano, pio,
feliz, Inclito, vitorioso e triunfante, sempre
Augusto, a sen questorTriboniano, saude.

§ I. Nada ha de tao precioso como a auto
ridade das leis,que ordena com perfeicao
tanto as coisas divinas quanta as huma
nas e repele toda injustice. Observamos,
todavia, na trajetoria historica das leis,
desde a fundacao de Roma e os tempos
de Romulo, ser tamanha a confusao que
dai se instalou que essas leis se tornaram
incompreensiveis a razao humana. Nos
Sa primeira providencia consistiu em
cornecar pela obra dos eminentissimos
principes que nos antecederam, ernen
dando suas constituicoes e Ihes confe
rindo mais clareza. Reunidas em um so

Sob a protecao de Deus, nosso Criador,
no governo do imperio que nos foi con
fiado pela autoridade celestial, nao so,
com sucesso, pusemos fim as guerras e
promovemos a paz como tambem asse
guramos a estabilidade da Republica e,
com tanto ardor, invocamos 0 auxilio de
Deus onipotente, que j.l nao confiamos
nem nas armas. nem na forca militar,
nem em generals, nem em nosso pro
prio engenho, mas depositamos toda a
esperanca na providencia da Santissirna
Trindade, da qual provern os elementos
de todo 0 universo e a ordem das coisas
em todo 0 orbe terrestre.

DE CONCEPTIONE DIGESTORUM

CONSTITUIGAO DBO AUCTORE

Deo auctore nostrum gubernantes im
perium, quod nobis a coelesti maiestate
traditum est, et bella feliciter peragi
mus, et pacem decoramus, et statum
reipublicae sustentamus, et ita nostros
animos ad Dei omnipotentis erigimus
adiutorium, ut neque armis confida
mus, neque nostris militibus, neque
bellorum ducibus, vel nostro ingenio,
sed omnem spem ad solam referamus
summae providentiam Trinitatis, unde
et mundi totius elementa processerunt,
et eorum dispositio in orbem terrarum
producta est.

§ I. - Quum itaque nihil tam studio
sum in omnibus rebus invenitur, quam
legum auctoritas, quae et divinas et
humanas res bene disponit et omnem
iniquitatem expellit, reperimus autem
omnem legum tramitem, qui ab urbe
Roma condita et Romuleis descendit
temporibus, ita esse confusum, ut in in
finitum extendatur, et nullius humanae
naturae capacitate concludatur, primum
nobis fuit studium, a sacratissimis retro
principibus initium sumere, et eorum
constitutiones emendare, et viae diluci
dae tradere, quatenus in unum codicem
congregatae, et omni supervacua simili
tudine et iniquissima discordia absolu-

ImperatorCaesar Flavius Iustinianus, pius,
felix,inclytus, victor ac triumphator, semper
Augustus, Triboniano quaestori suo salutem

NOTAS EXPLlCATIVASDIGESTO

***
Traduzir nao e facil, porque nao e apenas transpor termos de uma lingua para

outra. No caso do Digesto, alem da preocupacao com a precisa correspondencia de
termos, para facilitar a compreensao do leitor, impoe-se tambem a leitura interpre
tativa do pensamento original em seu contexto ideologico, historico e juridico.

Para isso, nao bastam bom conhecimento e dominio da lingua latina, mesmo
em se tratando de latim do seculo VI d.C, despojado de seus adornos classicos, No
caso do Digesto, sua traducao, para ser leal, confiavel e compreensfvel, exige con
jugadas contribuicoes multidisciplinares, em outras palavras, nao e tarefa singular,
mas de equipe.

A traducao que ora se oferece e resultado de quase dois anos de leitura do
Digesto, acompanhada de analise comparativa de traducoes vernaculares, de pes
quisas historicas e linguisticas com vista a contextualizacao, em termos de espaco e
tempo, do sentido e espfrito juridico dessa peca classica do Direito Romano.

Optou-se para esta traducao pelo texto critico dos irmaos KRIEGEL, HER
MANN e OSENBROGGEN, traduzido por ILDEFONSO 1. GARCiA DEL COR
RAL,editado por Jaime Molinas em 1889, em Barcelona, Espanha.

Como ocorre em trabalhos cientificos dessa natureza, 0 texto dos citados ir
maos registra, naturalmente, variantes de outras edicoes que so acidentalmente po
dem interferir na compreensao do texto original.

Por se tratar de simples traducao, adotou-se como fonte 0 texto basico da ci
tada edicao de JAIME MOLINAS, dispensando-se de reproduzir suas variantes e
notas de referenda.

Acompanha ainda 0 presente trabalho, alem de oportunas notas de rodape,
substancioso Glossario, que, sem duvida, ajudara muito na compreensao de um
texto juridico exarado numa linguagem tipicamente curial.

Espera a equipe responsavel ter contribuido para 0 j.l consideravel acervo de
estudos sobre a materia e ler dado apenas 0 primeiro passo de uma longa jornada
que so terminara com a traducao do quinquagesimo e Ultimo livro do Digesto. En
quanta isso, este trabalho esta aberto a criticas e contribuicoes de seus leitores, que
ensejarao novos esforcos para seu aprimoramento.

Periodo de desenvolvimento, de 106 a.c. ate Augusto (14 d.C.): Quintus Mu
cius, Flaccus, Alfenus Varus, Aelius Tubero, Ateius Capito, Sabinus, Neratius, Labeo
Nerva, Iulianus, Pomponius, Gaius.

Periodo aureo, sob 0 imperador Adriano (117 a 138): lulianus, Pomponius,
Gaius, Papinianus, Ulpianus, Paulus, Modestinus.

Periodo de declinio, a partir de Adriano: Hermogenianus, Aurelius Arcadius,
Moisacarum et Romanarum legum collatio (Comparacao das Leis Romanas e Mo
saicas).



§ 4. Determinamos, portanto, que leiais .
e retoqueis livros dos mais antigos ju
risconsultos de direito romano que, por
ordem das augustas autoridades, proce
deram aformulacao e interpretacao de
leis, de modo que deles se reuna toda
a materia. Ao faze-Io, porem, devereis
atentar para que, tanto quanta possfvel,
nao haja nem semelhancas nem discor
dancias na materia) mas precisamente 0

que dela se possa colher e aplicar a todos
os casos. Outros livros escritos sobre di
reito, por nao terem sido acolbidos nem
usados por autores, consideramos dis
pensaveis na elaboracao deste trabalho.

DIGfSTO

3 Glossario, edito.

e por nos aprovados com base em teu
testemunho, confiamos a realizacao de
todo 0 projeto, contanto que tudo se
processasse sob tua vigilante direcao,

§ 5. E como essa obra sera realizada
como suma expressao de nossa libera
lidade, convem executa-la com maxima
perfeicao e consagra -Ia como verdadei
ro e sacratissimo templo da justica; or
dena-la em cinquenta livros sob deter
min ados titulos, segundo a disposicao
de nosso Codex e tambem aimitacao do
Edito Perpetuo', conforme vos parecer
mais pratico, Nada escape a mencio
nada cornpilacao, de modo que, nesses •
cinquenta livros, todo 0 antigo direito,
emaranhado por quase mil e quatro
centos anos, agora por nos expurgado
e como se defendido por uma muralha,
nada deixe de fora. Concedemos a todos
os autores igual autoridade, sem atribuir

§ 4. - Iubemus igiturvobis, antiquorum
prudentium, quibus auctoritatem cons
cribendarum interpretandarumque le
gum sacratissimi principes praebuerunt
libros ad ius Romanum pertinentes et
legere et elimare, ut ex his omnis ma
teria colligatur, nulla, secundum quod
possibile est, neque similitudine, neque
discordia derelicta, sed ex his hoc colli
gi, quod unum pro omnibus sufficiat.
Quia autem et alii libros ad ius perti
nentes scripserunt, quorum scripturae
nullis auctoribus receptae nee usitatae
sunt, neque nos eorum volumina 008

tram inquietare dignamur sanctionem.

C:ONSTlTUI«;:Ao DEOAUCTORf

§ 5. - Quumque haec materia sum
ma nostri numinis liberalitate collecta
fuerit, oportet eam pulcherrimo opere
exstruere, et quasi proprium et sanctis
simum templum iustitiae consecrare, et
in libros quinquaginta et certos titulos
totum ius digerere tam secundum nos
tri constitutionem Codicis, quam edicti
perpetui imitationem, prout hoc vobis
commodius esse patuerit, ut nihil extra
memoratam consummationem possit
esse derelictum, sed his quinquaginta
libris totum ius antiquum, per mille
simum et quadringentesimum paene
annum confusum, et a nobis purgatum,
quasi quodam muro vallatum, nihil ex
tra se habeat; omnibus auctoribus iuris
aequa dignitate pollentibus, et nemini
quadam praerogativa servanda, quia

Of'O AUCTORE

§ 2; Concluida a tarefa, reunimos 0 tra
balho em uma so obra, que honramos
com 0 nosso nome; deixando de lado
questoes mais sutis e de pouca impor
tancia, propusemo-nos chegar aplena e
total emenda das leis, reunir e corrigir
toda a literatura juridiea romana e apre
sentar, em uma so obra, livros de diver
sos autores (0 que ninguem nem ousara
empreender nem esperava pudesse ser
empreendido), coisa que de fato nos
parecia dificilima e mesmo impossive!.
Mas erguemos nossas maos ao Ceu, in
vocando a ajuda do Eterno, e - confian
tesem Deus que, com a grandeza de seu
imenso poder, pode conceder ao homem
realizar coisas mais do que desesperado
ras - empreendemos este trabalho.

§ 3. Foi quando recorremos aos bons
oficios de tua competencia e a ti con
fiamos, em primeiro lugar, essa tarefa.
E, conhecedores de tua experiencia na
sistematizacao de nosso Codex, ordena
mos que, a teu criterio, escolbesses cola
boradores tanto dentre os mais ilustres
professores de direito quanto dentre
os mais renomados jurisconsultos de
Constantinopla. A esses assim escolhi
dos e apresentados em nosso palacio,

codlgc' e purgadas de superfluas repeti
coes e de divergencias inocuas, ofereyam
a todos a certeza de sua autenticidade.

2 0 imperador refere-se aobra anterior ao Di
gesto, 0 Codex Iustinianus ou Constitutiones,
que, editado em Roma, em 529 d.C; reunia,
de maneirasistematizada, leis e dectsoes impe
rials com vista aoperacionalidade da justice.

tae universis hominibus promtum suae
sinceritatis praebeant praesidium.

§ 3. - Et ad tuae sinceritatis optimum
respeximus ministerium, tibique primo
et hoc opus commisimus, ingenii tui
documentis ex nostri Codicis ordina
tione acceptis, et iussimus, quos proba
veris, tam ex facundissimis antecessori
bus, quam ex viris disertissimis togatis
fori amplissimae sedis, ad sociandum
laborem eligere. His itaque collectis, et
in nostrum palatium introductis, no
bisque tuo testimonio placitis, totam
rem faciendam permisimus, ita tamen,
ut tui vigilantissimi animi gubernatione
res omnis celebretur.
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§ 2. - Hocque opere consummato, in
uno volumine, nostro nomine praeful
gente, coadunato, quum ex paucis et
tenuioribus relevati ad summam et ple
nissimam iuris emendationem perveni
re properaremus, et omnem Romanam
sanctionem et colligere et emendare, et
tot auctorum dispersa volumina uno
codiee indita ostendere (quod nemo ne
que sperare, neque optare ausus est), res
quidem nobis difficillima, immo magis
impossibilis videbatur. Sed manibus ad
coelum erecti, aeterno auxilio invocato,
eam quoque curam nostris reposuimus
anirnis, Deo freti, qui et res penitus des
peratas donare et consummare suae vir
tutis magnitudine potest.
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claro possivel. Deveis, ainda, se algo
encontrardes em leis e constituicoes
antigas, que autores de outrora citararn
incorretamente em suas obras, refor
mular e apresentar na devida ordem, de
modo que expresse 0 certo e da melhor
maneira possivel conforme 0 original,
e que ninguem, com base em antigos
originais, ouse contestar 0 que tiverdes
preferido e expresso. Pois, se toda lei e
todo 0 poder do povo romano forarn
transferidos, pela antiga lei que se cha
maya regia, para 0 poder imperial, 0

que sancionamos como urn todo, sem
dividi-10 com essa ou aquela fonte, mas
queremos que seja totalmente nosso,
que pode ern nossas leis ser ab-rogado
pela antiguidade? Se queremos, por
tanto, adotar essas mesmas leis, depois
de reformuladas, embora possam, de
algum modo, divergir dos textos origi
nais, atribua-se isso ao nosso arbttrio e
nao a erro de traducao.

§ 8. Por conseguinte, que em nenhuma
parte deste codigo haja contradicao de
leis (coisa que os antigos gregos chama
Yam antinomia), mas haja de tal modo
concordancia e consequencia que nin
guem possa contestar.

§ 9. Determinamos, alem disso, confor
me foi dito, que, nesse empreendimen
to, se evitem repeticoes, como tambern
nao permitimos que voltem a figurar
como parte do direito antigo normas
sancionadas por augustas constituicoes
adotadas em nosso codigo, pois elas
tern suficiente autoridade, a menos que

tendatis, hoc etiam nihilominus obser
vando, ut si aliquid in veteribus legibus
vel constitutionibus, quas antiqui in suis
libris imposuerunt, non recte scriptum
inveniatis, et hoc reformetis, et ordini
moderato tradatis, ut hoc videatur esse
verum et optimum et quasi ab initio
scriptum, quod a vobis electum et ibi
positum fuerit, et nemo ex compara
tione veteris voluminis quasi vitiosam
scripturarn arguere audeat. Quum enim
lege antiqua, quae regia nuncupabatur,
omne ius omnisque potestas populi
Romani in imperatoriarn translata sunt
potestatem, nos vero sanctionem om
nem non dividimus in alias et alias con
ditorum partes, sed totarn nostrarn esse
volumus, quid possit antiquitas nostris
legibus abrogare? Et in tantum volumus
eadem omnia, quum reposita sunt, ob
tinere, ut, et si aliter fuerant apud vete
res conscripta, in contrarium autem in
positione inveniantur, nullum crimen
scripturae imputetur, sed nostrae elec
tioni hoc adscribatur.
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§ 8. - Nulla itaque in omnibus praedic
ti codicis membris antinomia (sic enim
a vetustate graeco vocabulo nuncupa
tur) aliquem sibi vindicet locum, sed
sit una concordia, una consequentia,
adversario nemine constituto.

§ 9. - Sed et similitudinem, secun
dum quod dictum est, ab huiusmodi
consummatione volumus exsulare, et
ea, quae sacratissirnis constitutioni
bus, quas in Codicem nostrum redigi
mus, cauta sunt, iterurn poni ex vetere
iure non concedimus, quum divalium
constitutionum sanctio sufficit ad eo-
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§ 7. Determinamos tambem que, ao
lidar com obras muito antigas, cuideis
de reformular 0 que encontrardes de
malposto ou superfluo ou menos claro
(evitando toda prolixidade e imperfei
cao) e ofere,ais um trabalho em lingua
gem simples e, ao mesmo tempo, 0 mais

a ninguem prerrogativa alguma, pois
nao se pode afirmar que um seja melhor
ou pior em todos os assuntos, embora
alguns possam ser tidos como mais ou
menos competentes em certas materias,

§ 6. Mas nao julgueis pelo mimero de
autores 0 que e melhor e mais equitativo,
pois as vezes a opiniao de urn so, mesmo
se de menor autoridade, pode em algu
rna materia ser melhor que a de muitos e
mais competentes. Por isso, nao rejeiteis
de imediato pontos de vista de Ulpiano
e Paulo como tambem de Marciano, que
figuram em notas de Emilio Paplniano,
outrora tidos como de pouco merito,
tendo em vista a reconhecida competen
cia do ilustre Papiniano; mas se achardes
que alguma parte desses pontos de vista
possa complementar ou interpretar 0 ta
lento superior de Papiniano, nao hesiteis
em considera-la como tendo forca de lei,
de modo que todos os jurisconsultos re
feridos neste codigo tenharn autoridade
como se suas doutrinas proviessem de
constituicoes dos principes e tivessem
sido proferidas por nossos labios impe
riais. Todas essas obras merecidarnente
fazemos nossas, pois e de nos que lhes
advern toda autoridade. De fato, quem
aprimora uma obra e mais digno de lou
vor do que aquele que primeiro a con
cebeu.

non omnes in omnia, sed certi per certa
vel meliores vel deteriores inveniuntur.

DIGESTO

§ 7. - Sed et hoc studiosum vobis esse
volumus, ut, si quid in veteribus non
bene positum libris inveniatis, vel ali
quod superfluum, vel minus perfectum,
supervacua longitudine semota, et quod
imperfectum est repleatis, et omne opus
moderatum et quam pulcherrimum os-

§ 6. - Sed neque ex multitudine auc
torum, quod melius et aequius est, iu
dicatote, quum possit unius forsitan et
deterioris sententia et multas et maio
res in aliqua parte superare. Et ideo ea,
quae antea in notis Aemilii Papiniani
ex Ulpiano et Paulo, nec non Marciano
adscripta sunt, quae antea nullam vim
obtinebant propter honorem splendi
dissimi Papiniani, non statim respuere,
sed si quid ex his ad repletionem summi
ingenii Papiniani laborum vel interpre
tationem necessarium esse perspexeri
tis, et hoc ponere legis vicem obtinens
non moremini, ut omnes, qui relati
fuerint in hunc codicem prudentissimi
viri, habeant auctoritatem, tanquam si
eorum studia ex principalibus consti
tutionibus profecta et a nostro divino
fuerint ore profusa. Omnia enim merito
nostra facimus, quia ex nobis omnis eis
impertietur auctoritas; nam qui subtili
ter factum emendat, laudabilior est eo,
qui primus invenit.
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acontecia, quando pelas opiruoes dos
interpretes se subvertia todo 0 direito.
Basta apenas fazer alguma correcao por
notas ou usc de titulos (que em grego se
diz paratitla, isto e, esdarecirnentos) de
tal modo que de sua interpretacao nao
resulte nenhum vicio.

§ 13. Para evitar que a redacao deste
codigo venha, no futuro, a gerar ambi
guidades, recomendamos que se evite 0

usc de linguagem simbolica ou enigma
tica que ensejem antinomias, mesmo
que se trate de numeracao de livros ou
algo semelhante; tampouco permitimos
que se escrevam mimeros por meio de
abreviaturas especiais, mas devem ser
grafados por extenso.

§ 14. Cuide tua sabedoria, com 0 be
neplacito de Deus, de fazer tudo isso,
juntamente com as demais eminentes
juristas eleva-10 a cabo com precisao
e rapidez, de modo que este codigo,
concluido e compreendido em 50 li
vros, seja por nos oferecido as futuras
geracoes como testemunho da sabedo
ria de Deus onipotente, gloria de nossa
soberania e gloria de todos vos, Datado
no decimo oitavo dia das Calendas de
Janeiro, no Consulado de Lampadio e
Orestes, cidadaos muito ilustres.

CONSTITUlc,:Ao DEO AUCTORE
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§ 13. - Ne autem per scripturam aliqua
fiat in posterum dubitatio, iubemus,
non per siglorum captiones et compen
diosa aenigmata, quae multas per se et
per suum vitium antinomias induxe
runt, eiusdem codicis textum conscribi,
etiamsi numerus librorum significetur,
aut aliud quidquam; nee etenim haec
per specialia sigla numerorum manifes
tari, sed per literarum consequentiam
explanari concedimus.

§ 14. - Haec igitur omnia Deo placido
facere tua prudentia una cum aliis fa
cundissimis viris studeat, et tam subtili
quam celerrimo fini tradere, ut codex
consummatus et in quinquaginta libros
digestus nobis offeratur in maximam et
aeternarn rei memoriam, Deique om
nipotentis prudentiae argumentum,
nostrique imperii vestrique ministerii
gloriam. Data octavo decimo Kalendas
lanuarias, Lampadio et Oreste viris cla
rissimis Conss.

fundere, quemadmodum in antiquio
ribus temporibus factum est, quum per
contrarias interpretantium sententias
totum ius paene conturbatum est; sed
sufficiat, per indices tantummodo et
titulorum subtilitatem, quae TIapa"cAa
nuncupantur, quaedam admonitoria
eius facere, nullo ex interpretatione eo
rum vitio oriundo.
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§ 12. Mandamos que esta nossa obra,
que, com a vontade de Deus, sera reali
zada por vos, receba 0 nome de Digesto
ou Pandectas. Determinamos, ainda, que
nenhum jurisconsulto ouse, no futuro,
lhe fazer comentarios ou introduzir con
fusao com vas divagacoes, como outrora

§ 11. Mandamos, portanto, que tudo
se reja por estes dois codigos, um das
constituicoes, outro do direito retocado
e organizado no futuro codigo, ou por
algo mais por nos promulgado que te
nha forca de lei, para que 0 estudante
iniciado nos rudimentos do dircito, mas
conhecedor das nocoes basicas, chegue
mais facilmente a ciencia mais elevada.

§ 10. De modo algum admitimos que
induais leis contidas em livros antigos,
ja obsoletas, mas tao somente aquelas
que se mantiveram em vigor pelo costu
me irnemorial desta veneravel Capital,
porque, conforme escreveu Salvio Julia
no, todas as demais cidades devem se
guir 0 costume de Roma, como a prin
cipal de todas as cidades. Entenda-se,
porem, por Roma nao so a antiga mas
tambem nossa regia Capital, que, sob
a protecao de Deus, foi fundada sob os
melhores auspicios.

considereis clta-las por conveniencia de
vossa metodologia, ou para completar a
obra ou para efeito de maior precisao, E,
mesmo assim, so ern casos raros; caso
contrario, 0 usa continuo desse recurso
acabara gerando mais dificuldades nes
se campo ja espinhoso.

§ 11. - Ideo iubemus, duobus istis
codicibus omnia gubernari, uno cons
titutionum, altere iuris enucleati et
in futurum codicem compositi, vel si
quid aliud a nobis fuerit promulgatum
institutionum vicem obtinens, ut rudis
animus studiosi, simplicibus enutritus,
facilius ad altioris prudentiae redigatur
scientiam.

§ 12. - Nostram autem consummatio
nem, quae a vobis Deo annuente com
ponetur, Digestorum vel Pandectarum
nomen habere sancimus, nullis iuris pe
ritis in posterum audentibus commen
tarios illi applicare, et verbositate sua
supradicti codicis compendium con-

§ 10. - Sed et si quae leges in veteribus
libris positae iam in desuetudinem abie
runt, nullo modo vobis easdem ponere
permittirnus, quum haec tantummodo
obtinere volumus, quae vel iudiciorum
frequentissimus ordo exercuit, vellonga
consuetudo huius almae urbis compro
bavit, secundum Salvii luliani scriptu
ram, quae indicat, debere omnes civita
tes consuetudinem Romae sequi, quae
caput est orbis terrarum, non ipsam
alias civitates. Romam autem intelligen
dum est non solum veterem, sed etiam
regiam nostram, quae Deo propitio cum
melioribus condita est auguriis.

rum auctoritatem, nisi forte vel prop
ter divisionem, vel propter epletionem,
vel propter pleniorem indaginem hoc
contigerit, et hoc tamen perraro, ne ex
continuatione huiusmodi lapsus oriatur
aliquid in tali prato spinosum.

is
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4 Glossarto, sanctum, sacrum, religiosum.

TiTULOl

DA JUSTH;:AE DO DIREITO

PRIMEIRA PARTE (PRELIMINARES)
do Digesto ou Pandectas do Direito
Coligido de Todo 0 Direito Antigo e
Retocado por Ordem de Nosso Emi-

nentissimo Principe Justiniano

1. ULPIANO, Instituicees, Livro 1. 
Convem a quem pretende dedicar-se ao
direito saber, de inicio, de onde vern 0

termo ius (direito): ius vern de iustitia.
Celso, com muita propriedade, define 0

direito como a arte do born e do justo.
§ 1. Por essa razao, ha quem nos cha
me sacerdotes, pois cultuamos a justica,
professamos 0 conhecimento do born e
do justo, discernimos 0 licito do ilicito,
para levar os homens a serem bons nao
s6 por medo do castigo mas tambern
pela motivacao dos prernios ease em
penharem na busca, se nao me engano,
da verdadeira e nao da falsa filosofia.
§ 2. Dois sao os aspectos deste estudo:
o direito publico e 0 direito privado.
Por direito publico entende-se tudo 0

que diz respeito acoisa publica rorna
na; privado, 0 que atende ao interesse de
individuos: de fato, algumas coisas sao
de utilidade publica, outras, de utilida
de privada. 0 direito publico refere-se
a coisas sagradas', a sacerdotes e ma
gistrados. 0 direito privado compoe-se
de tres partes, conforme e deduzido de

PRIMEIRA PARTE (PRELIMINARES)
LlVROI

DlGESTO

TITULUSI

DE IUSTITIA ET IURE

I Ocorre, .com certa frequencia, Introducao de
textos em grego na versac latina. Por se tratar
de mera cltacao, esses textos sao mantidos por
fidelidade ao original.A traducao efeita exclu
sivamente com base no texto latino do original
adotado.

PARS PRIMA (TIPQTA) I

LlBER PRIMUS

TITULO I

Domini Nostri Sacratissimi Principis
Iustiniani Iuris Enucleati ex Omni

Vetere lure Collecti Digestorum seu
Pandectarum

1. ULPIANUS libra 1. Institntionum.
- Iuri operam daturum prius nosse
oportet, unde nomen iuris descendat.
Est autem a iustitia appellatum; nam, ut
eleganter Celsus definit, ius est ars bani
et aequi.
§ 1. - Cuius merito quis nos sacerdotes
appellet; iustitiam namque colimus, et
boni et aequi notitiam profiternur, ae
quum ab iniquo separantes, licitum ab
illicito discernentes, bonos non solum
metu poenarum, verum etiam prae
miorum quoque exhortatione efficere
cupientes, veram, nisi fallor, philoso
phiam, non simulatam affectantes
§ 2. - Huius studii duae sunt positio
nes, publicum et privatum. Publicum
ius est, quod ad statum rei Romanae
spectat, privatum, quod ad singulorum
utilitatem; sunt enim quaedam publice
utilia, quaedam privatim. Publicum ius
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in sacris, in sacerdotibus, in magistrati
bus consistit. Privatum ius tripertitum
est; collectum etenim est ex naturalibus
praeceptis, aut gentium, aut civllibus.
§ 3. - Ius naturale est, quod natura om
nia animalia docuit; nam ius istud non
humani generis proprium, sed omnium
animalium, quae in terra, quae in mari
nascuntur, avium quoque commune
est. Hinc descendit maris atque feminae
coniunctio, quam nos matrimonium
appellamus, hinc liberorum procreatio,
hinc educatio; videmus etenim cetera
quoque animalia, feras etiam, istius iu
ris peritia censeri.
§ 4. - Ius gentium est, quo gentes hu
manae utuntur; quod a naturali recede
re facile intelligere licet, quia illud om
nibus animalibus, hoc solis hominibus
inter se commune sit;

2. POMPONIUS libro Singulari En
chiridii. - veluti erga Deum religio, ut
parentibus et patriae pareamus,

3. FLORENTINUS libro I. Institutio
num. - ut vim atque iniuriam propul
semus. Nam iure hoc evenit, ut, quod
quisque ob tutelam corporis sui fecerit,
iure fecisse existimetur; et quum in
ter nos cognationem quandam natura
constituit, consequens est, hominem
homini insidiari nefas esse.

4. ULPIANUS libro I. Institutionum.
- Manumissiones quoque iuris gen
tium sunt. Est autem manumissio de
manu missio, id est datio libertatis; nam
quamdiu quis in servitute est, manui
et potestati suppositus est; manumis-
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preceitos naturais, de preceitos das gen
tes ou de preceitos civis.

§ 3. Direito natural e 0 direito que a na
tureza ensinou a todos as animais; pais
esse direito nao e exdusivo do genero
humano, mas cornum a todos as ani
mais, sejam des terrestres, marinhos ou
aves. Dai a conjuncao do macho e da fe
mea, que chamamos matrimonio; dai a
procriacao de filhos; dai a criacao: com
efeito, e manifesto que todos os animais,
ate os selvagcns, guiam-se pelo instinto
desse direito.
§ 4. °direito das gentes e 0 direito usa
do pelos seres humanos, cuja distincao
do natural e de facil cornpreensao, pois
o natural e comum a todos os animais,
enquanto 0 direito das gentes e exclusi
vo dos homens entre si,

2. POMPONIO, Manual, Livro Unico,
- Como e 0 caso do culto a Deus, de
nossa obediencia aos pais e apatria,

3. FLORENTINO, Instituicoes, Livro I.
- de nossa rejeicao da forca e da injusti
~a. Acontece que, por forca desse direito,
tudo 0 que alguem faz em sua propria
defesa e considerado como ato de direito.
E mats, como a natureza constituiu certo
parentesco entre nos, segue que nao e li
cito ao homem fazer mal a outro.

4. ULPIANO, Instituicoes, Livro I. 
Alforrias ou manumissoes" sao tam
bern do direito das gentes. Manumissao

5 Glossario, alforria.
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!iUS liberatur potestate. Quae res a iure
gentium originern sumsit, utpote quum
lure naturali omnes liberi nascerentur,
nee esset nota manumissio, quum ser
virus esset incognita; sed posteaquam
lure gentium servitus invasit, secutum
est beneficium manurnissionis, et quum
uno naturali nomine homines appella
femur, iure gentium tria genera esse
cocperunt: liberi, et his contrarium ser
vi, et tertium genus liberti; id est hi, qui
desierant esse servi.

:" HERMOGENIANUS libro I. Iuris
epltomarum. - Ex hoc iure gentium
lntroducta bella, discretae gentes, regna
condita, dominia distincta, agris termi
ni positi, aedificia collocata, commer
dum, emtiones, venditiones, locationes,
conducttones, obligationes institutae,
exceptis quibusdam, quae a iure civlli
lntroductac sunt.

it ULPIANUS libro I. Institutionum.
Ius civile est, quod neque in totum

il naturali vel gentium recedit, nee per
urnnia ei servit; itaque quum aliquid
addimus vel detrahimus iuri communi,
ius proprium, id est civile, efficimus.
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vern, entretanto, de manu mtSSW, isto
e, ato de soltar da mao, dar liberdade;
pois enquanto alguem permanece em
regime de escravidao, esta preso amao
e ao poder; 0 manumisso ou aiforriado
esta livre do poder. Isso vern do direi
to das gentes, uma vez que, pelo direito
natural, todos nascem livres, nem se co
nhecia a alforria, pois nao havia escravi
dao. Mas introduzida a escravidao pelo
direito das gentes, surgiu 0 beneficio da
alforria e, embora todos sejamos cha
mados por um so nome natural - ho
mem -, pelo direito das gentes tiveram
inicio tres dasses de homem: os livres e,
em oposicao a esses, os escravos, e uma
terceira classe, os libertos, isto e, aqueles
que deixam de ser escravos",

5. HERMOGENIANO, Epitome do Di
relto, Livro I. - Foi por esse direito das
gentes que surgiram as guerras, que os
povos se dividiram, reinos foram funda
dos, a propriedade foi individualizada,
os campos divididos, edificios constru
idos, 0 comercio, as compras, as vendas,
os arrendamentos, os alugueres, as obri
gacoes instituidas, com excecao de algu
mas introduzidas pelo direito civil.

6. ULPIANO, Instituicoes, Livro I. °direito civil e urn direito que nem se
afasta inteiramente do direito natural
nem do direito das gentes, mas tambern
nao se conforma em tudo com nenhum
deles. Por conseguinte, quando algo se

6 Posteriormente surgiu 0 libertinus, filho de li
berto, que seguia a condicdo do pai (Glossario,
liberto e escravidao).
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§ I. - Hoc igitur ius nostrum constat
aut ex scripto, aut sine scripto, ut apud
Graecos nov VOf!WV OL f!EV Eyypa¢oL
ol DE aypa¢oL [legum aliae scriptae,
aliae non scriptae].

7. PAPINIANUS libro II. Definitio
num. - Ius autem civile est, quod ex
legibus, plebiscitis, senatusconsultis,
decretis principum, auctoritate pruden
tum venit.
§ I. - Ius praetorium est, quod prae
tores introduxerunt adiuvandi, vel sup
plendi, vel corrigendi iuris civilis gratia,
propter utilitatem publicam; quod et
honorarium dicitur, ad honorem prae
torum sic nominatum.

8. MARCIANUS libro I. Institntio
nnm. - Nam et ipsum ius honorarium
viva vox est iuris civilis.

9. GAlUS libro I. Institutionum.
Omnes populi, qui legibus et moribus
reguntur, partim suo proprio, partim
communi omnium hominum iure utun
tur. Nam quod quisque populus ipse
sibi ius constituit, id ipsius proprium
civitatis est, vocaturque ius civile, quasi
ius proprium ipsius civitatis; quod vero
naturalis ratio inter omnes homines
constituit, id apud omnes peraeque cus
toditur, vocaturque ius gentium, quasi
quo iure omnes gentes utuntur.

TITULO I

acrescenta ao direito comum ou dele
algo se tira, constituimos um direito
proprio, isto e, 0 direito civil.
§ I. Esse nosso direito se expressa tan
to escrito como nao escrito, do mesrno
modo que, entre os gregos, ha leis que
sao escritas, outras, nao,

7. PAPINIAN0, Deflnicoes, Livro II.
- a direito civil e, pois, 0 direito que
dimana de leis, plebiscitos, decretos do
Senado, decis6es dos principes e da au
toridade de jurisconsultos'.
§ I. a direito pretoriano, que os pre
tores introduziram com 0 objetivo de
ajudar, suprir ou corrigir 0 direito civil,
com vista ao bem publico, e chamado
tambern honorario, assim denominado
em honra dos pretores",

8. MARCIANO, Instltuicoes, Livro I.
- Esse direito honorario e, de fato, a
pura expressao do direito civil.

9. GAIa, Instituicoes, Livro I. - To
dos os povos que se regem por leis e
costumes ora fazem uso de seu direito
proprio, ora seguem 0 direito comum a
todos os homens. De fato, 0 direito que
cada povo constituiu para si e 0 direito
peculiar aquela cidadania, e se chama di
reito civil, como direito proprio de uma
cidade", 0 direito, porem, que a razao na
tural constituiu entre todos os homens
eiguaIrnente observado por todos e se

7 Glossano, leges e jurisconsulto.

8 Glossario, pretor.

9 Glossario, civitas.
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10. ULPIANUS libra I. Regularum. 
lustitia estconstans et perpetua volun
tas ius suum cuique tribuendi.
§ I. - Juris praecepta sunt haec: ho
neste vivere, alterum non laedere, suum
cuique tribuere.
§ 2. - Iurisprudentia est divinarum
atque humanarum rerum notitia, iusti
atque iniusti scientia.

II. PAULUSlibro XIV:ad Sabinum. 
Ius pluribus modis dicitur. Uno modo,
quum id, quod semper aequum ac bo
num est, ius dicitur, ut est ius naturale;
altero modo, quod omnibus aut pluri
bus in quaque civitate utile est, ut est ius
civile; nee minus ius recte appellatur in
civitate nostra ius honorarium. Praetor
quoque ius reddere dicitur, etiam quum
inique decernit, relatione scilicet facta
110n ad id, quod ita Praetor fecit, sed ad
tllud, quod Praetorem facere convenit,
Alia significatione ius dicitur locus, in
quo ius redditur, appellatione collata ab
¢o, quod fit, in eo, ubi fit; quem locum
determinate hoc modo possumus: ubi
cunque Praetor salva maiestate imperii
i:tui salvoque more maiorum ius dicere
constituit, is locus recte ius appellatur.

I2. MARCIANUS libra I. Institutio
num. - Nonnunquam ius etiam pro
uecessitudine dicimus, veluti: est mihi
Ius cognationis vel affinitatis.

DIGESTO

denomina direito das gentes, como um
direito de que se valem todos os povos.

10. ULPIANO, Regras, Livro I. - Jus
tica ea vontade constante e perpetua de
atribuir a cada um 0 que eseu.
§ I. Estes sao os preceitos do direito:
viver honestamente, nao causar dano a
outrem e dar a cada um 0 que eseu.
§ 2. [urisprudencia e 0 conhecimento
das coisas divinas e humanas, e conhe
cimento do que ejusto e injusto.

11. PAULO, Comentarios a Sabino, Li
vro XIV:- a direito, dizem, se expressa
de varios modos. Um, quando se diz di
reito 0 que esempre justo e bom como e
o direito natural; outro, 0 que, em cada
cidade, eutil a todos ou it maioria, como
e0 direito civil, e nao emenos direito 0

que, entre nos, echamado direito hono
rario. Diz-se tambem que 0 pretor "ad
ministra" 0 direito mesmo quando julga
injustamente, com relacao, eclaro, nao
ao que fez, mas ao que deveria ter fei
to. Em outra acepcao, chama-se direito
o lugar em que se presta 0 direito, apli
cando-se 0 nome do que se faz ao lugar
onde efeito, Esse lugar pode ser assim
definido: onde quer que 0 pretor, res
salvada a dignidade de sua autoridade
e observado 0 costume dos antepassa
dos, decidir prestar 0 direito, esse lugar
ecorretamente chamado direito.

12. MARCIANO, Instituicoes, Livro I.
- As vezes falamos tambem de direito
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DE ORIGINE IURIS ET
OMNIUM MAGISTRATUUM, ET

SUCCESSIONE PRUDENTUM

1. GAIUS libro 1. ad Legem XII Tabu
larum. - Facturus legum vetustarum
interpretationem, necessario prius ab
Urbis initiis repetendum existirnavi,
non quia velim verbosos commentarios
facere, sed quod in omnibus rebus ani
madverto id perfectum esse, quod ex
omnibus suis partibus constaret. Et certe
cuiusque rei potissima pars principium
est. Delnde, si in foro causas dicentibus
nefas, ut ita dixerim, videtur esse, nulla
praefatione facta iudici rem exponere,
quanto magis interpretationem promit
tentibus inconveniens erit, omissis initiis
atque origine non repetita atque illotis,
ut ita dixerim, manibus protinus mate
riam interpretationis tractare? Namque
nisi fallor, istae praefationes et libentius
nos ad lectionem propositae materiae
producunt, et quum ibi venerimus, evi
dentiorem praestant intellecturn.

2. POMPONIUS libro singulari En
chiridii. - Necessarium itaque nobis
videtur, ipsius iuris originem atque pro
cessum demonstrare.

TITULO II

por parentesco'", por exemplo, ter direi
to de cognacao ou de afinidade.

TITULO II

DA ORIGEM DO DIREITO E DE
TODAS AS MAGISTRATURAS E DA
SUCESSAo DE JURISCONSULTOSll

1. GAIO, Comentarios a Lei das XII
'Iabuas, Livro 1. - Uma vez que terei
de interpretar leis muito antigas, achei
por bern comecar remontando aos pri
rnordios de Roma, nao porque pretenda
fazer longos comentarios, mas porque
em todas as coisas observo que a per
fetcao esta em todas as suas partes e,
com certeza, a parte mais importante de
tudo e seu principio. Alem disso, se pa
reee inconveniente, como diria, que, no
foro, defensores exponham suas causas
ao juiz sem nenhuma introducao, tan
to mais inconveniente seria a quem se
propoe interpretar ir direto ao assunto,
negligenciando, por assim dizer, seus
principios e suas origens. Pois, salvo
engano, essas introducoes nao so nos
predispoern para a leitura da materia
proposta como tambern, ao faze-la, fa
vorecem sua compreensao,

2. POMPONIO, Manual, Livro Unico,
- Assim nos parece conveniente dis
correr sobre a origem e a evolucao do
proprio direito.

10 Olossario, agnatio.
11 Glossario, jurisconsulto.
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§ 1. - Et quidem initio civitatis nostrae
populus sine lege certa, sine iure certo
primum agere instituit, omniaque manu
a Regibus gubernabantur.

§ 2. - Postea aucta ad aliquem modum
civitate, ipsum Romulum traditur po
pulum in triginta partes divisisse; quas
partes curias appellavit propterea, quod
tunc reipublicae curam per sententias
partium earum expediebat. Et ita Leges
quasdam et ipse curiatas ad populum
tulit, tulerunt et sequentes Reges; quae
omnes conscriptae exstant in libro Sexti
Papirii, qui fuit illis temporibus, quibus
Superbus, Demarati Corinthii filius, ex
principalibus viris. Is liber, ut diximus,
appellatur ius civile Papirianum, non
quia Papirius de suo quidquam ibi adie
cit, sed quod leges sine ordine latas in
unum composuit.

§ 3. - Exactis deinde Regibus lege Tri
bunicta omnes leges hae exoleverunt,
Iterumque coepit populus Romanus
tncerto magis iure et consuetudine ali,
quam per latam legem; idque prope vi
lIinti annis passus est.

- Postea ne diutius hoc fieret, pla
cutt publica auctoritate decem constitui
vtros, per quos peterentur leges a Grae-

civitatibus, et civitas fundaretur legi
bos; quas in tabulas eboreas perscriptas
llrc> rostris composuerunt, ut possint
!~II~s apertius percipi. Datumque est
lIs ius eo anna in civitate summum, uti

et corrigerent, si opus esset, et in
l¢fp,etarentur, neque provocatio ab iis,

DIGESTO

§ 1. E, com certeza, no inicio de nossa
cidade (Estado)", 0 povo, inicialmente,
se propos a viver sem lei Hem direito es
tabelecidos, e tudo se regia pela autori
dade dos reis.
§ 2. Depois, com 0 crescimento da ci
dade, consta que 0 proprio Romulo
teria dividido sua populacao em trinta
seccoes, que chamou de curias (ou ad
ministracoes), passando entao a dirigir
a coisa publica em harmonia com elas.
E, assim, ele proprio baixou algumas
leis para 0 povo chamadas curiatas".
Os reis subsequentes fizeram tambem
a mesma coisa, Todas essas leis se en
contram Hum livro de Sexto Papirio,
urn dos varoes ilustres do tempo de
Tarquinio Soberbo, mho de Dernarato
Corintio. Esse livro, como ja dissemos,
chama-se direito civil papiriano, nao
porque ali houvesse alguma contribui
cao pessoal de Papirio, mas por ter ele
compendiado ordenadamente leis pro
mulgadas, mas dispersas.
§ 3. Depoisdisso, com a expulsao dos
reis por lei tribunicia, todas essas leis
cairam em desuso, e, mais uma vez, 0

povo romano passou a se reger mais por
direito incerto e pelo costume do que
por lei promulgada. Essa situacao per
durou por cerca de vinte anos.
§ 4. Em seguida, para que essa situa
~ao nao se prolongasse, achou-se por
bern designar dez varoes", para buscar
subsidios nas leis adotadas por cidades
gregas, e Roma se consolidasse sob leis.

12 Glossario, civitas.
13 Glossario, sistema eleitoral.

14 Glossano, decenviros.
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sicut a reliquis magistratibus fieret. Qui
ipsi animadverterunt aliquid deesse istis
primis legibus; ideoque sequenti anno
alias duas ad easdem tabulas adiece
runt; et ita ex accidentia appellatae sunt
leges duodecim tabularum, quarum fe
rendarum auctorem fuisse decemviris
Hermodorum quendam Ephesium, ex
sulantem in Italia, quidam retulerunt.

§ 5. - His legibus latis coepit, ut na
turaliter evenire solet, ut interpretatio
desideraret prudentum auctoritate ne
cessariam esse disputatlonem fori. Haec
disputatio et hoc ius, quod sine scrip
to venit compositum a prudentibus,
propria parte a1iqua non appellatur,
ut ceterae partes iuris suis nominibus
designantur, datis propriis nominibus
ceteris partibus, sed communi nomine
appellatur ius civile.
§ 6. - Deinde ex his legibus eodern
tempore fere actiones compositae sunt,
quibus inter se homines disceptarent;
quas actiones ne populus, prout vellet,
institueret, certas sollemnesque esse
voluerunt; et appellatur haec pars iuris
legis actiones, id est, legitimae actiones.
Et ita eodem paene tempore tria haec
iura nata sunt: leges duodecim tabula
rum; ex his fluere coepit ius civile; ex
iisdem legis actiones compositae sunt.

TiTULO II

Essas leis foram gravadas em placas de
marfim" e postas nas tribunas do foro
para conhecimento de todos. Naquele
ano foi conferido aos decenviros 0 po
der supremo na cidade para que, se ne
cessaria, nao so corrigissem as leis como
tambem as interpretassem, estabelecido
que, a diferenca do que acontecia com
relacao aos demais magistrados. con
tra suas decis6es nao haveria recurso.
Tendo eles proprios observado falhas
nessas primeiras leis, no ana seguinte
acrescentaram mais duas placas as ja
existentes. Por esse motivo ficaram co
nhecidas como leis das doze tabuas, Se
gundo alguns, 0 autor da promulgacao
dessas leis teria sido urn dos deccnviros,
certo Hermodoro de Efeso, desterrado
na Italia,
§ 5. Promulgadas essas leis, sua inter
pretacao exigia fossem discutidas no
foro por jurisconsultos competentes.
Essa discussao e 0 proprio direito de
finido pelos jurisconsultos, por terem
sido conduzidos oralmente, nao tern
urn nome especifico, como as demais
partes do direito se designam por seus
proprios nomes, mas e chamado pelo
nome comum de direito civil.

§ 6. Depois disso, a partir dessas leis,
foram instituidas, quase na mesma epo
ca, as acoes da lei pelas quais as partes
contendessem entre si. Para que as pes
soas nao criassem procedimentos a seu
arbitrio, essas acoes foram estabelecidas
como fixas e rituais. Essa parte do di
reito foi chamada de acoes da lei, isto e,

15 Glossarto, Leidas XII 'Iabuas.
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Omnium tamen harum et interpretan
di scientia, et actiones apud collegium
l'ontificum erant, ex quibus constitue
batur, quis quoquo anno praeesset pri
vatis; et fere populus annis prope cen
tum hac consuetudine usus est.

§ 7. - Postea quum Appius Claudius
proposuisset et ad formam redegisset
has actiones, Cneius Flavius, scriba
"ius, libertini filius, surreptum librum
populo tradidit; et adeo gratum fuit id
munus populo, ut tribunus plebis fie
ret, et senator, et aedilis currulis. Hic
Itber, qui actiones continet, appellatur
Ius civile Flavianum, sicut ilIe ius civile
Papirianum; nam nee Cneius Flavius de
suo quidquam adiecit libro. Augescen
te civitate quia deerant quaedam gene
!':l agendi, non post multum temporis
spatium Sextus Aelius alias actiones
eomposutt, et Iibrum populo dedit, qui
appellatur ius Aelianum.
§ &. - Deinde quum esset in civitate lex
duodeclm tabularum et ius civile, es
sent et legis actiones, evenit, ut plebs in
dlscordiam cum patribus perveniret, et
!ecederet sibique iura constitueret, quae
iura plebiscita vocantur. Mox quum re
vocata est plebs, quia multae discordiae
naBcebantur de his plebiscitis, pro legi
hus placuit et ea observari lege Horten-

et ita factum est, ut inter plebiscita
Itt legem species constituendi interes
sent, potestas autem eadem esset.

DIGESTO

acoes legais. E, assim, quase ao mesmo
tempo, surgiram estes tres direitos: as
leis das doze tabuas, das quais come
~ou a derivar 0 direito civil, e de ambos
os direitos se formaram as acoes da lei.
Mas era da competencia do Colegio dos
Pontifices" conhece-las e interprcta
las. Dentre os pontifices, todo ano, se
constituia urn para presidir as questoes
particulares. Por cerca de cern anos per
durou esse costume entre 0 povo.
§ 7. Depois, tendo Apio Claudio orga
nizado e formalizado essas acoes, Cneio
Flavio, seu secretario e fi!ho de liberto,
!he subtraiu 0 livro e 0 divulgou entre
o povo que, em retribuicao, fe-lo tribu
no da plebe, senador e edil curul". Esse
livro, que contem as acoes, chama-se
direito flaviano, do mesmo modo que
o direito civil papiriano, pois tarnbem
Cneio Flavio nada !he acrescentara de
seu. Crescendo a cidade e como faltas
sem algumas normas processuais, apos
muito tempo, Sexto Elio organizou ou
tras acoes na forma de livro e as tornou
publicas, Esse direito chama-se eliano.

§ 8. Posteriormente, regendo-se a cida
de pela Lei das XII Tabuas e pelo direito
civil, alem das acoes da lei, aconteceu 0

rompimento conflituoso da plebe com
os patricios, deles se separando e consti
tuindo direitos proprios que se ch.unam
decretos da plebe", Pouco depois, re
convocada a plebe, porque esses deere
tos causavam muita discordia, achou-se

16 Glossano, Colegio dos Pontifices.

17 Glossarfo, tribune; edil.
18 Glossarto, patricii,populus, plebs; leges.
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§ 9. - Deinde, quia difficile plebs
convenire coepit, populus certe mul
to difficilius in tanta turba hominum,
necessitas ipsa curam reipublicae ad
Senatum deduxit. Ita coepit Senatus se
interponere, et quidquid constituisset,
observabatur; idque ius appellabatur
senatusconsultum.

§ ro. - Eodem tempore et magistratus
iura reddebant, et ut scirent cives, quod
ius de quaque re quisque dicturus esset,
seque praemuniret, edicta proponebant;
quae edicta Praetorum ius honorarium
constituerunt. Honorarium dicitur,
quod ab honore Praetoris venerat.

§ 11. - Novissime, sicut ad pauciores
iuris constituendi via transisse ipsis re
bus dictantibus videbatur, per partes
evenit, ut necesse esset reipublicae per
unum consuli; nam Senatus non perinde
omnes provincias probe gerere poterant.
Igitur constituto Principe datum est ei
ius, ut quod constituisset, ratum esset.

§ 12. - Ita in civitate nostra aut iure, id
est lege, constituitur, aut est proprium
ius civile, quod sine scripto in sola pru
dentium interpretatione consistit; aut
sunt legis actiones, quae formam agen
di continent; aut plebiscitum, quod sine
auctoritate Patrum est constitutum; aut
est magistratuum edictum, unde ius

TiTULO II

por bern, pela Lei Hortensia, que esses
decretos tivessem tambern forca de lei,
e assim entre eles e a lei mediaria apenas
a maneira de promulgar, mas a autori
dade seria a mesma.
§ 9. Posteriormente, como comecasse
a plebe a ter dificuldade para se reunir,
e mais ainda 0 povo, tendo em vista a
multidao de participantes, a pr6pria
necessidade transferiu a administracao
publica para 0 Senado. E assim comecou
o Senado a intervir, e tudo 0 que decidia
era observado. Esse direito chamava-se
senatus-consulto".
§ 10. Na mesma epoca, os magistra
dos nao s6 administravam 0 direito
como tambem, para que os cidadaos se
conscientizassem de seus direitos em
determinadas areas e se prevenissern,
promulgavam editos. Esses editos"
constituiram 0 direito honorario dos
pretores. Diz-se honorario porque di
manado da dignidade do pretor.
§ 11.Por ultimo, como as modalidades de
constituir 0 direito parecessem ter ficado
a cargo de poucos, conforme exigissem
as circunstancias, ocorreu as partes a ne
cessidade de ser a Republica dirigida por
urn s6 (pois nao fora facil para 0 Senado
gerir devidamente todas as provincias).
De modo que, constituido urn principal,
Ihe foi conferido 0 direito de ter ratifica
do tudo 0 que decidisse.
§ 12. Dessa forma, em nossa cidade (Es
tado), decide-se, pelo direito", isto e,

19 Glossario, leges.
20 Glossario, edito.

21 Glcssario, Direito Romano, sabre a aparente

equivalencia de lei e direito.
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honorarium nascitur; aut senatuscon
sultum, quod solum Senatu constituen
t" inducitur sine lege; aut est principalis
Constitutio, id est, ut quod ipse Prin
ceps constituit, pro lege servetur.

~ 13. - Post originem iuris et proces
sum cognitum consequens est, ut de
ruuglstratuum nominibus et origine
cognoscamus, quia, ut exposuimus, per
¢os, qui iuri dicundo praesunt, effec
IUS rei accipitur; quantum est enim ius
In civitate esse, nisi sint, qui iura rege
l¢ possint? Post hoc dein de auctorum
successione dicemus, quod constare
I\()U potest ius, nisi sit aliquis iurisperi
luI, per quem possit quotidie in melius
p\t)duci.

&14. - Quod ad magistratus attinet,
fliitio civitatis huius constat, Reges om
I!~m potestatem habuisse.

l5. - Iisdem temporibus et Tribu-
celerum fuisse constat. Is autem

~,t\\t, qui equitibus praeerat et veluti
#~cundum locum a Regibus obtinebat;
llno in numero fuit Iunius Brutus, qui
~uct()r fuit Regis eiiciendi,

DIGESTO

pela lei, direito civil proprio, que, por
nao ser escrito, consiste exclusivamente
na interpretacao de jurisconsultos; ou
sao as acoes da lei, que contem a forma
de autuar, ou 0 decreto da plebe que e
constituido sem a autoridade do Sena
do; ou hi 0 edito dos magistrados, do
qual dimana 0 direito honorario: ou 0

senatus-consulto, que, sem lei, e intro
duzido unicamente pela autoridade do
Senado, ou a decisao do princtpe, isto
e, aquilo que 0 principe decidir deve ser
observado como lei.
§ 13. Conhecidas a origem e a evolucao
do direito, eborn tambem conhecer os
titulos dos magistrados e a origem de
seus cargos, pois, conforme temos ob
servado, epor meio deles, que 0 direito
e prestado, que se tern efetivamente a
solucao das causas, pois de que adian
taria haver direito numa cidade" se nao
houvesse quem pudesse aplica-lo! Em
seguida, falaremos sobre a sucessao dos
jurisconsultos", pols 0 direito nao po
deria subsistir se nao houvesse jurispe
rito por meio do qual pudesse ser dia a
dia aperfeicoado,
§ 14. No que tange amagistrados, cons
ta que, no infcio de Rorna, os reis deti
nham 0 poder absoluto.
§ 15. Consta tambem ter havido, na
mesma epoca, urn tribuno da cavala
ria", que comandava as cavaleiros e
ocupava, por assim dizer, urn segundo
lugar depois dos reis, Dentre eles, des-

22 Glossarto, civitas.

23 Glossano, jurisconsulto.

24 Glossario, tribuna.
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§ 16. - Exactis deinde Regibus, Consu
les constituti sunt duo, penes quos sum
mum ius uti esset, lege rogatum est. Dicti
sunt ab eo, quod plurimum reipublicae
consulerent. Qui tamem ne per omnia
regiam potestatem sibi vindicarent, lege
lata factum est, ut ab iis provocatio es
set, neve possent in caput civis Romani
animadvertere iniussu populi; solum re
lictum est illis, ut coercere possent et in
vincula publica duci iuberent.

§ 17. - Post deinde, quum census iam
maiori tempore agendus esset, et Con
sules non sufficerent huic quoque offi
cio, Censores constituti sunt.

§ 18. - Populo deinde aucto, quum ere
bra orirentur bella, et quaedam acriora a
finitimis inferrentur, interdum re exigen
te placuit, maioris potestatis magistra
tum constitui; itaque Dictatores proditi
sunt, a quibus nee provocandi ius fuit, et
quibus etiam capitis animadversio data
est. Hunc magistratum, quoniam sum
mam potestatem habebat, non erat fas
ultra sextum mensem retinere.

TiTULO II

taca-se Iunio Bruto, responsavel pela
expulsao do rer",
§ 16. Abolida a monarquia, foram ins
tituidos dois consules", aos quais, por
lei, foi conferido 0 exercicio do supre
mo poder. Foram assim chamados por
que deveriam se consultar (consulere)
na administracao da Republica. Mas,
para que nao reivindicassem, em tudo,
o poder dos reis, foi estabelecido por lei
o direito de apelacao contra suas deci
sees, como tarnbem lhes era negado 0

direito de condenar it morte um cidadao
romano sem 0 consentimento do povo.
56 lhes era permitido punir e decretar
prisoes em carceres publicos,
§ 17. Mais tarde, como ha muito tempo
urgia a necessidade de se fazer um re
censeamento e as consules DaD fossem
suficientes para essa tarefa, foram cria
dos as censores",
§ 18. Com 0 crescimento da populacao
e a frequente explosiio de guerras, algu
mas delas de grave proporcao e travadas
com povos vizinhos, achou-se por bem,
conforme exigissem as circunstancias,
que se instituisse um magistrado com
mais poder. Assim surgiram os ditado
res", contra as quais DaD havia direito
de recurso e aos quais foi dado tam
bern 0 poder de condenar it morte. Por
se tratar de poder absoluto, 0 mandato
desse magistrado nao podia estender-se
alern de seis meses.

25 Referendaadeposicao doultimo reideRoma,
Tarquinio, 0 Soberbo, em 509 a.C.

26 Glossano, consul.
27 Glossano, censor.
28 Glossano, ditador,
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:\ 19. - Et his Dictatoribus Magistri
equitum iniungebantur, sic, quomodo
Regibus Tribuni celerum, quod offi
cium fere tale erat, quale hodie Prae
tcctorum praetorio; magistratus tamen
habebantur legitimi.

§ 20. - Iisdem temporibus, quum plebs
a Patribus secessisset, anno fere septi
modecimo post Regcs exactos, Tribunos
sibi in monte Sacro creavit, qui essent
plebeii magistratus; dicti Tribuni, quod
ollm in tres partes populus divisus erat,
et ex singulis singuli creabantur, vel quia
tribuum suffragio creabantur.

§ 21. - Itemque ut essent, qui aedibus
praeessent, in quibus omnia scita sua
plebs deferebat, duos ex plebe constitue
runt, qui etiam Aediles appellati sunt.

§ 22. - Deinde quum aerarium populi
auctius esse coepisset, ut essent, qui illi
praeessent, constituti sunt Quaestores,
qui pecuniae praeessent; dicti ab eo,
(quod) inquirendae et conservandae
pecuniae causa creati erant.
§ 23. - Et quia, ut diximus, de capite
civis Romani iniussu populi non erat
lege permissum Consulibus ius dicere,
propterea Quaestores constituebantur a
populo, qui capitalibus rebus praeesent;
hi appellabantur Quaestores parricidii,
quorum etiam meminit lex duodecim
tabularum.

DIGESTO

§ 19. E a esses ditadores serviam co
mandantes de cavalaria, it semelhanca
dos tribunos de cavalaria" do tempo
dos reis. Essa funcao era exatamente
hoje ados prefeitos de pretorio", em
bora seus titulares fossem tidos como
legitimos magistrados.
§ 20. Na mesma epoca, cerca de dezes
sete anos depois da expulsao dos reis, a
plebe, rebelada contra 0 Senado, criou
tribunos pr6prios no monte Sacro, para
serem magistrados plebeus. Chamam
se tribunes" porque outrora 0 povo era
dividido em tres segmentos, para cada
urn dos quais se criava urn tribuno, ou
porque eram eleitos por sufragro das
tribos.
§ 21. E, do mesmo modo, para a admi
nistracao da sede em que a plebe toma
va suas decisoes, foram constituidos
tambem, dentre a plebe, dois responsa
veis que se chamavam edis".
§ 22. Depois disso, como 0 erario do
povo comecasse a se avolumar, para sua
administracao foram designados ques
teres", assim chamados porque criados
para 0 fim de arrecadar e gerir os recur
sos publicos.
§ 23. E, conforme ja dissemos, como aos
consules nao era permitido, sem 0 con
sentimento do povo, pronunciar sen
tenca capital, foram criados questores
para presidir a questoes dessa natureza.
Esses questores eram chamados questo-

29 Glossarfo, tribuno.
30 Glossarfo, prefeitos.

31 Glossario, tribuno.

32 Glossario, edil.

33 Glossario, questor.



~

~l
.'!Y DIGESTO

§ 24. - Et quum placuissetleges quoque
ferri, latum est ad populum, uti omnes
magistratu se abdicarent. Quo Decem
viri constituti anno uno, quum magis
tratum prorogarent sibi, et quum iniu
riose tractarent, neque vellent deinceps
sufficere magistratibus, ut ipsi et factio
sua perpetuo rempublicam occupatam
retineret, nimia atque aspera domina
tione eo rem perduxerant, ut exercitus
a republica secederet. Initium fuisse se
cessionis dicitur Virginius quidam, qui
quum animadvertisset Appium Clau
dium contra ius, quod ipse ex vetere
iure in duodecim tabulas transtulerat,
vindicias filiae suae a se abdixisse, et se
cundum eum, qui in servitutem ab eo
suppositus petierat, dixisse, captumque
amore virginis omne fas ac nefas mis
cuisse: indignatus, quod vetustissima
iuris observantia in persona filiae suae
defecisset, - utpote quum Brutus, qui
primus Romae Consul fuit, vindicias
secundum libertatem dixisset in perso
na Vindicis, Vitelliorum servi, qui pro
ditionis coniurationem indicio suo de
texerat, et castitatem filiae vitae quoque
eius praeferendam putaret - arrepto
cultro de taberna lanionis filiam inter
fecit, in hoc scilicet, ut morte virginis
contumeliam stupri arceret; ac protinus
recens a caede madenteque adhuc filiae
cruore ad commilitones confugit. Qui
universi de Algido, ubi tunc belli geren
di causa legiones erant, relictis ducibus
pristinis, signa in Aventinum transtu
lerunt, omnisque plebs urbana mox
eodem se contulit; populique consensu

TiTULO II

res de parriddio". Deles fala tambern a
Lei das XII Tabuas.
§ 24. Tendo em vista tambem a conve
niencia de se promulgarem leis, foi pro
posto ao povo" que todos os magistra
dos abdicassem de sua magistratura. as
decenviros", porem, nomeados so por
um ano, alem de prorrogarem seu man
dato, para que eles e sua faccao conti
nuassem indefinidamente no poder,
administravam mal, negavam-se a dar
seu lugar a novos magistrados e se com
portavam com tamanha prepotencla e
dureza que 0 exercito se rebelou contra
a Republica. Dizem que a sedicao co
mecou com um soldado, de nome Vir
ginio, ressentido contra Apio Claudio,
um dos decenviros, cujo procedimento
contrariava 0 direito que ele mesmo,
Apio, trasladara do antigo direito para a
Lei das XII Tabuas", ao se negar receber
a caucao que ele, Virginio, dera por sua
filha. Segundo ele, 0 decenviro, tomado
de paixao pela virgem, misturara 0 certo
e 0 errado, decidindo a favor de um seu
testa de ferro que a requerera como es
crava. Indignado pela inobservancia de
antiquissimo direito em detrimento de
sua filha - visto que Bruto, 0 primei
ro consul de Roma, concedera a liber
dade provisoria a Vindex, escravo dos
Vitelios, que revelara uma conjuracao

34 Entre os romanos, porparricldio entendia-se
atentado contra 0 Estado, assassinato de prfn
cipe e, segundo a Lei das XII 'Iabuas, assassi
nato de concidadao.

35 Clossano, patricii, populus, plebs.
36 Glcssario, decenviros.

37 Glcssario, LeidasXIITabuas.

rnuio n

partim in carcere necati. Ita rursus res
publica suum statum recepit.

§ 25. - Deinde quum post aliquot an
nos, (quam) duodecim tabulae latae
sunt, et plebs contenderet cum patribus,
er vellet ex suo quoque corpore Consu
les creare, et patres recusarent, factum
est, ut Tribuni militum crearentur par
tim ex plebe, partim ex patribus, con
sulari potestate. Hique constituti sunt
vario numero, interdum enim viginti
fucrunt, interdum plures, nonnunquam
pauciores,
§ 26. - Deinde quum placuisset creari
etiam ex plebe Consules, coeperunt ex
utroque corpore constitui. Tunc ut ali
quo pluris patres haberent, placuit duos
ex numero patrum constitui; ita facti
sunt Aediles currules.

D1GESTO

da qual ele proprio tomara parte - e,
achando que a castidade de sua filha era
mais valiosa do que sua vida, matou-a
com uma faca, que arrebatara da banca
de um acougueiro, pretendendo, com
sua morte, poupar a virgem da desonra,
E, se afastando imediatamente da cena
do crime, marc ada pelo sangue ainda
quente de sua filha, foi-se refugiar jun
to a seus camaradas de armas. Todo 0

exercito, abandonando seus comandan
tes, trouxe suas bandeiras e estandartes,
do monte Algido, onde estavam acan
tonadas as legi6es em estado de guerra,
para 0 monte Aventino. E nao demorou
e toda a plebe para ali tambern se diri
giu; parte dos decenviros foi chacinada
no carcere com 0 consentimento do
povo. Assim, a coisa publica voltou it si
tuacao anterior.
§ 25. Depois disso, passados alguns
anos, desde a promulgacao da Lei das
XII Tabuas, e a plebe contendesse com
os patrlcios e quisesse criar tambem
consules proprlos e os patrlcios se opu
sessem, foram criados tribunos mili
tares, parte tirados da plebe, parte do
Senado, com poder consular. a numero
desses tribunos variava, ora vinte, ora
mais de vinte, as vezes, menos.

§ 26. Posteriormente, quando se acor
dou tambem que fossem criados consu
les de origem plebeia, esses comecaram
a ser eleitos de ambos os lados, ora da
plebe, ora do Senado. Entao, para que
os patricios tivessem certa compenSa
yao, resolveu-se nomear dentre eles dois



41 0 qualitativo divus (divino) aplicava-se a im
peradorja falecido.

41 Glossarlo, prefeitos.
43 Feriae Latinae, festas latinas, institufdas pelo

Ultimo rei de Roma, Tarquinio, 0 Soberbo,
eram urn importante evento que reunia, no
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§ 32. Em seguida a tomada sucessiva da
Sardenha, da Sicilia, da Espanha e da
Provincia de Narbona, foram criados
tantos pretores quantas eram as provin
cias conquistadas, para cuidarem parte
de assuntos de Roma, parte de assuntos
provinciais. Mais tarde, Cornelio SiIa
constituiu varas publicas de investiga
cao, por exemplo, de falsificacao, parri
cidio e assassinato, e criou mais quatro
pretores. Caio JUlio Cesar criou dois
pretores e dois edis para cuidarem do
abastecimento de trigo, que, por causa
do nome de Ceres (deusa da agricultu
ra), eram chamados pretores dos cere
ais. E assim foram criados doze pretores
e seis edis. Depois, 0 divo" Augusto ins
tituiu dezesseis pretores. Posteriormen
te, mais dois foram acrescentados pelo
imperador Claudio, para sentenciar
sobre questoes testamentarias. 0 divo
Tito suprimiu urn deles, e Nerva acres
centou outro para julgar questoes tri
butarias entre 0 fisco e particulares. E,
assim, dezoito pretores administravam
a justica em Roma.
§ 33. Tudo isso e observado sempre que
haja magistrados na republica: quando
viajam, fica urn, chamado prefeito da
cidade", para ministrar a justica, An
tigamente esse prefeito era constituido
vez por vez. Depois, por causa das festas
latinas", era nomeado anualmente. 0

riTULO Il

§ 32. - Capta deinde Sardinia, mox Si
cilia, item Hispania, deinde Narbonen
si provincia, totidem Praetores, quot
provinciae in ditionem venerant, creati
sunt, partim qui urbanis rebus, partim
qui provincialibus praeessent. Deinde
Cornelius Sulla quaestiones publicas
constituit, veluti de falso, de parricidio,
de sicariis, et Praetores quatuor adiecit.
Deinde Caius Iulius Caesar duos Prae
teres, et duos Aediles, qui frumento
praeessent, et a Cerere Cereales consti
tult, Ita duodecim Praetores, sex Aedi
les sunt creati. Divus deinde Augustus
sedecim Praetores constituit. Post dein
de Divus Claudius duos Praetores adie
cil, qui de fideicommisso ius dicerent;
IlX quibus unum Divus Titus detraxit,
III adiecit Divus Nerva, qui inter fiscum
¢Iprivatos ius diceret. Ita decem et octo
Praetores in civitate ius dicunt.

- Et haec omnia, quoties in re
iYulbli,:a sunt magistratus, observantur,

autem proficiscuntur, unus
l¢llinquit:ur, qui ius dicat; is vocatur

urbi. Qui Praefectus olim
~Kjl:!Slituebatllr, postea fere Latinarum
!!!rHlrlUm causa introductus est, et quo

observatur; nam Praefectus an
et vigiIum non sunt magistratus,

ordinem utiIitatis causa cons
sunt; et tamen hi, quos Cistiberes

lll%ilmuls, postea AediIes senatusconsul
creabantur,
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38 Glossarto, edil.
39 Glossarto, pretor.
40 Glossano, decenviros.

magistrados. E assim se instituiram os
edis curuis",
§ 27. Como os consules se avocassem
as guerras com os povos vizinhos e nao
houvesse quem administrasse 0 direito
na cidade, foi decidida a criacao tam
bern de urn pretor, que se chamava pre
tor urbano, porque dizia 0 direito na
Urbe.
§ 28. Em seguida, passados alguns anos,
como urn pretor nao fosse suficiente,
porque chegavam a cidade muitos es
trangeiros, foi criado mais urn pretor",
que, por isso, se chamou pretor dos es
trangeiros, pais na rnaioria das vezes
aplicava 0 direito aos forasteiros.
§ 29. Depois disso, em face da neces
sidade de magistrado para presidir as
hastas publicas, foram nomeados de
cenviros" encarregados de julgar ques
toes litigiosas.
§ 30. Na mesma epoca foram tam
bern criados quadnmviros para cuidar
das estradas; triunviros, da moeda, da
cunhagem de bronze, de ouro e pra
ta, e triunviros capitais, responsaveis
pela guarda dos carceres, de modo que,
quando necessaria a aplicacao da pena
capital, sua execucao se fizesse sob a in
tervencao deles.
§ 31. E como nao conviesse aos magis
trados dar expediente a noite, foram
instituidos quinqu6viros para exerce
rem a funcao no lugar deles em ambos
os lados do rio Tibre, isto e, cis e trans
Tibre.

§ 31. - Et quia magistratibus vesper
tinis temporibus in publicum esse in
conveniens erat, Quinqueviri constituti
sunt cis Tiberim et ultis Tiberim, qui
possint pro magistratibus fungi.

§ 30. - Eodem tempore et Quatuorviri,
qui curam viarum gererent, et Triunviri
monetales, aeris, argenti, auri flatores,
et Triumviri capitales, qui carceris cus
todiam haberent, ut, quum animadverti
oporteret, interventu eorum fieret.

§ 29. - Deinde quum esset necessarius
magistratus, qui hastae praeesset, De
cemviri in litibus iudicandis sunt cons
tituti.

§ 28. - Post aliquot deinde annos, non
sufficiente eo Praetore, quod multa
turba etiam peregrinorum in civitatem
veniret, creatus est et alius Praetor, qui
Peregrinus appellatus est ab eo, quod
plerumque inter peregrinos ius dicebat.

§ 27. - Quumque Consules avocaren
tur bellis finitimis, neque esset, qui in
civitate ius reddere posset, factum est,
ut Praetor quoque crearetur; qui Ur
banus appellatus est, quod in urbe ius
redderet.



DIGESTO

§ 34. - Ergo ex his omnibus decem
Tribuni plebts, Consules duo, decem et
octo Praetores, sex Aediles in civitate
iura reddebant.
§ 35. - loris civilis scientiam plurimi
et maximi viri professi sunt; sed qui
eorum maximae dignationis apud po
pulum Romanum fuerunt, eorum in
praesentia mentio habenda est, ut appa
reat, a quibus et qualibus haec iura orta
et tradita sunt. Et quidem ex omnibus,
qui scientiam nacti sunt, ante Tiberium
Coruncanium publice professum nemi
nem traditur; ceteri autem ad hunc vel
in latenti ius civile retinere cogitabant,
solumque consultatoribus vacare potius,
quam discere volentibus se praestabant.

§ 36. - Fuit autem in primis peritus
Publius Papirius, qui leges regias in
unum contulit. Ab hoc Appius Clau
dius, unus ex Decemviris, cuius maxi
mum consilium in duodecim tabulis
scribendis fuit. Post hunc Appius Clau
dius eiusdem generis maximam scien
tiam habuit; hie Centemmanus appella
tus est. Appiam viam stravit, et aquam
Claudiam induxit, et de Pyrrho in urbe
non recipiendo sententiam tulit; hunc
etiam actiones scripsisse traditum est,
primum de usurpationibus, qui liber
non extat. Idem Appius Claudius, qui
videtur ab hoc processisse, R literam in
venit; ut pro ValesiiValerii essent, et pro
Fusiis Furiis.
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prefeito do abastecimento e da guarda
noturna" nao eram magistrados, mas
nomeados extraordinariamente por ra
z6es de utilidade publica. Todavia, os ja
aludidos cistlberes torrnavam-se poste
riormente edis" por decreto do Senado.
§ 34. Assim, ao todo, ministravam a jus
tica na cidade dez tribunos da plebe, dois
consules, dezoito pretores e seis edis.

§ 35. Muitas e ilustres figuras dedica
ram-se it ciencia do direito civil;mas de
vem ser aqui mencionados aqueles que
gozaram de maior estima do povo ro
mano, para assim se conhecer de quem
e de quais meritos veio e foi transmitido
o saber juridieo. Na verdade, de todos
aqueles que se distinguiram nessa cien
cia, dizem, nenhum a ensinou publica
mente antes de Tiberio Coruncanio: os
demais procuravam manter em segredo
o direito civil e se limitavam mais a dar
pareceres do que a ensina-10 a quem 0

desejasse.
§ 36. Publio Papirio foi 0 primeiro pe
rito a compilar leis regias num so livro.
Depois dele, Apio Claudio, um dos
decenviros, teve 0 grande merito de

MonteAlbano.todas as cidadesdo Lacio,que,
desde a monarquia, constituiam a chamada
Confederacao Latina, instituicao politica de
boa vizinhanca que subsistiuate 0 seculo III
da nossa era. 0 ponto alto do evento eram as
celebracoes em honrade Jupiter, queduravam
uma semana,as quaisdeviam comparecer to
dos os magistradosromanos.Eranessa opor
tunidade que os prefeitosde Roma exerciam
suas funcoes de magistrado.

44 Glossario, prefeitos.
45 Glossarto, edil.
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~ 37. - Fuit post eos maximae scien
tlae Sempronius, quem populus Roma
(HIS aocj>ov [sapientem] appellavit; nee
quisquam ante hunc, aut post hunc hoc
nomine cognominatus est. Caius Scipio
Nasica,qui Optimus a senatu appellatus
cst; cui etiam publice domus in sacra
via data est, quo facilius consuli posset.
Deinde Quintus Mucius, qui ad Cartha
ginienses missus legatus, quum essent
duae tesserae positae, una pacis, altera
belli, arbitrio sibi dato, utram vellet, re
ferret Romam, utramque sustulit et ait,
Carthaginienses petere debere, utram
mallent accipere.

DIGESTO

redigir as leis em doze tabuas, Depois,
outro Apio Claudio, chamado Cente
mano", da mesma familia, era dotado
de muito saber. Construiu a via Apia e
o aqueduto, que traz 0 seu nome, para
abastecimento de agua e votou contra 0

recebimento de Pirro em Roma; dizem
tambem que teria redigido acoes de lei,
primeiramente sobre as usurpacoes,
cujo livro ja nao subsiste. Outro Apio
Claudio", que parece descender dele,
inventou a letra R, de modo que, em lu
gar de Valesii, se escrevesse Valerii, e de
Fusiis, Furiis.
§ 37. Depois desses, veio Sernpronio,
homem de notorio saber, que os roma
nos chamaram de sabio, ninguem, nem
antes nem depois dele, recebeu esse ti-

46 Homem de cernmaos, isto e, homem realiza
dor, de muitashabilidades.

47 No texto latina le-se idem Appius Claudius.
Nesse caso, a traducao 6bvia seria 0 mesmo
Apia Claudio, como de fato ocorre em algu
mas traducoes. Acontece, todavfa, que segun
do 0 mesmo texto, esseApia Claudio "descen
deria dele", isto e, do Apia Claudio anterior
("qui videtur ab hocprocessisse"). Tratar-se-ia
de Dutro Apia Claudio e nao do mesmo ate
entao citado. Charles Henry Monro traduz
por "0 mesmo'; mas amite 0 texto "qui vide
tur ab hoc processisse", enquanto a traducao
espanhola do texto critico de Kriegel, Her
mann y Osenbruggen, op. cit., traz "idem"
por "tambem"Nesse caso,teriaocorrido erro
grafico de copista, que troca "item", tambem,
por "idem", mesmo, emboraKriegel et alii nao
regtstrem essa hipotese no texto critico por
eles editado, mas cita apenas uma variante
de "ab hoc"por "ad hoc': 0 que tornariamais
problematica a traducao. Por isso, paraman~

ter 0 "quivideturab hocprocessisse", esse Apio
Claudio seriaurnterceiro, logo "outre"
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§ 38. - Post hos fuit Tiberius Corunca
nius, ut dixi, qui primus profiteri coepit;
cuius tamen scriptum milium extat, sed
responsa complura et memorabilia eius
fuerunt. Deinde Sextus Aelius et frater
eius, Publius Aelius, et Publius Atilius
maximam scientiam in profitendo ha
buerunt, ut duo Aelii etiam Consules
fuerint. Atilius autem primus a populo
sapiens appellatus est. Sextum Aelium
etiam Ennius laudavit, et extat illius li
ber, qui inscribitur Tripertita; qui liber
veluti cunabula iuris continet. Triper
tita autem dicitur, quoniam lege duo
decirn tabularum praeposita iungitur
interpretatio, dein subtexitur legis actio.
Eiusdem esse tres alii libri referuntur,
quos tamen quidam negant eiusdem
esse. Hos sectatus ad aliquid est Cato.
Deinde Marcus Cato, princeps Porciae
familiae, cuius et libri extant; sed pluri
mi filii eius, ex quibus ceteri oriuntur.
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tulo. Caio Cipiao Nasica, chamado de "0

melhor" pelo Senado, ganhou tambem
uma casa na Via Sacra", por doacao pu
blica, para que pudesse ser mais facil
mente consultado. Ern seguida, foi a vez
de Quinto Mucio que, enviado como
legado" a Cartago, onde dois dados fo
ram lancados diante dele, urn de paz,
outro de guerra, para que, a seu criteria,
levasse aRoma 0 que preferisse, tomou
os e disse aos cartaginenses que era a
eles, sim, que competia escolher qual
dos dois prefeririam receber.
§ 38. Depois desses, vern Tiberio Co
runcanio que, como ja disse, foi 0 pri
meiro a exercer a profissao, Dele, po
rem, nao restou nenhum escrito, mas
rnuitos de seus memoraveis pareceres.
Depois dele, Sexto Helie e seu irrnao,
Publio Hello e Public Atilio conquista
ram muito saber no exercicio da profis
sao, de modo que os dois Helios viriam
a ser consules, Atilio, porern, foi 0 pri
meiro a ser chamado sabio pelo povo".
Enio" tambem louvou Sexto Hello, de
quem resta urn livro intitulado Triper-

48 Glossarto, sanctum, sacrum, religiosum.

49 Glossario,legatus.

50 Ha uma aparente contradicao com 0 § 37,
onde foi dito que Serupronlo foi chamado de
"sabio" pelo povo romano. Ora, se Sempronio
e anterior a Atilio, Atilio nolopode ter sido a
primeiro a ser chamado de sabio pelo povo ro
mano. A menos que tenha ocorrido a omissac
do artigo "0" grego antes do adjetivo "sofos';"0

sabio" e nac simplesmente "sofcs'; sabto,

51 Bnnius Quintus, urn dos mais antigos poetas
romanos (239 a.c.), grego de nascimento, que
compos a epopela Os Anais, que contava a
historia de Roma.
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~ 39. - Post hos fuerunt Publius Mu
ctus, et Brutus, et Manilius, qui funda
verunt ius civile. Ex his Publius Mucius
etiam decem libellos reliquit, Brutus
septem, Manilius tres; et extant volumi
Ua scripta, Manilii monumenta. Illi duo
consulares fuerunt, Brutus praetorius,
Pnblius autem Mucius etiam Pontifex
maximus,

• 40. - Ab his profecti sunt Publius
IMilius Rufus, qui Romae Consul et
i\siae Proconsul fuit, Paulus Virginius,
~t Quintus Tubero, ille Stoicus, Pansae
4nl.litor, qui et ipse Consul. Etiam Sex
tus Pompeius, Cneii Pompeii patruus,
ltdt eodem tempore, et Coelius Anti
pI.Iter, qui historias conscripsit, sed plus
v!I.Jquentiae, quam scientiae iuris ope
tlllt\ dedit; etiam Lucius Crassus, frater
.f'tlblii Mucii, qui Mucianus dictus est;
bUlle Cicero ait iurisconsultorum diser
ll$slmum.
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tita, que da os primeiros rudimentos
do direito. Chama-se Tripertita porque
II Lei das XII Tabuas acrescenta-se sua
interpretacao e, ern seguida, acoes da
lei. Outros tres livros !he sao atribuidos,
mas ha quem negue serem seus. Catao
e do mesmo parecer. Ern seguida, vern
Marco Catao, chefe da familia Porcia,
do qual subsistem alguns livros. Muitos
livros, porem, sao de seu mho, que dao
origem a outros.
§ 39. A esses seguiram Publio Mucio,
como tambern Bruto e Manilio, que
estruturaram" 0 direito civil. Desses,
Public Mucic deixou tambem dez pe
quenos tratados, Bruto, sete, e Manilio,
tres, conservam-se ainda alguns perga
minhos de Manilio. Os dois primeiros
eram da classe consular, Bruto foi pre
tor e Publio Mucio, pontifice maximo,
§ 40. Nessa mesma linha seguiram-se
Public Rutilio Rufo, que foi consul em
Rorna e proconsul na Asia; Paulo Virgi
nio e Quinto 'Iuberao, estoico, discipu
10 de Pansa, que tambern foi consul. Da
mesma epoca sao tarnbem Sexto Porn
peu, tio de Cneu Pompeu, e Celio An
tipater, autor de livros historicos, mas
se dedicou mais II eloquencia do que ao
saber juridico; tambem Lucio Crasso,
irmao de Public Mucic, que foi chama-

52 E comum a traducao de "fundaverunt" por
"fundaram" 'Iodavta, parece estranho que,
apes a citacao de tantos expoentes no campo
do direito, 0 direito civil venha a ser "funda
do' par Public Mucto, Bruto e Manflio. Con
vern considerar que 0 verba "fundo", alem de
"fundar'; significa "consolidar'; "ststemattzar';
etc., 0 que permite a traducao mais congruen
te com 0 contexte, isto e, "estruturaram"
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§ 41. - Post hos Quintus Mucius, Pu
blii filius, Pontifex maximus, ius civile
primus constituit, generatim in libros
decem et octo redigendo.

§ 42. - Mucii auditores fuerunt complu
res, sed praecipuae auctoritatis Aquilius
Gallus, Balbus Lucilius,Sextus Papirius,
Caius Iuventius; ex quibus Gallum ma
ximae auctoritatis apud populum fuisse
Servius dicit. Omnes tamen hi a Servio
Sulpicio nominantur, alioquin per se
eorum scripta non talia extant, ut ea ad
omnes appetant; denique nee versantur
omnino scripta eorum inter manus ho
minum, sed Servius libros suos comple
viti pro cuius scriptura ipsorum quoque
memoria habetur.
§ 43. - Servius quum in causis oran
dis primum locum, aut pro certo post
Marcum Tullium, obtineret, traditur ad
consulendum Quintum Mucium de re
amici sui pervenisse, quumque eum sibi
respondisse de iure Servius parum intel
lexisset, iterum Quintum interrogasse,
et a Quinto Mudo responsum esse, nee
tamen percepisse; et ita obiurgatum esse
a Quinto Mucio. Namque eum dixisse,
turpe esse patricio, et nobili, et causas
oranti ius, in quo versaretur, ignorare;
ea velut contumelia Servius tractatus
operam dedit iuri civili, et plurimum
eos, de quibus locuti sumus, audiit, ins
titutus a Balbo Lucilio,instructus autem
maxime a Gallo Aquilio, qui fuit Cerci
nae. Itaque libri complures eius extant
Cercinae confecti. Hic quum in legatio
ne periisset, statuam ei populus Roma
nus pro rostris posuit, et hodieque extat

TjTUlO n

do Muciano, que, na oplniao de Cicero,
foi 0 maior orador dos jurisconsultos.
§ 41. Em seguida, vern Quinto Mucic,
filho de Publio, pontifice maximo, 0

primeiro a sistematizar todo 0 direito
civil por categoria, organizando-o em
dezoito livros.
§ 42. Mucio teve muitos disdpulos,
dentre os quais se distinguiram Aquilio
Galo, Balbo Lucilio,Sexto Papirio, Caio
Iuvencio. Segundo Servio, desses foi
Galo que gozou de maior prestigio en
tre 0 povo. Todos sao citados por Servio
Sulpicio, embora deles nao subsista ne
nhuma obra como seria de desejar, Mas
Servia, ao cita-Ios nos livros que escre
veu, preservou a memoria deles.

§ 43. Tendo Servio conquistado, no
minimo depois de Marco 'Iulio", 0 pri
meiro lugar em eloquencia na defesa
de causas, consta que teria ido consul
tar Quinto Mucio sobre uma questao
concernente a um amigo seu. Quinto
Mucio !he teria respondido em termos
juridicos e ele teria entendido pouco.
Servio volta a perguntar, Quinto Mu
cio responde, e ele, mais uma vez, nao
entende. Quinto Mucic, entao, 0 teria
repreendido, dizendo-lhe ser indigno
de um nobre e ilustre patricio, defen
sor de causas, ignorar 0 direito de que
tratasse. Afrontado por essa reprimen
cia, empenhou-se no estudo do direito
civil e se tornou aluno da maioria dos
ja citados jurisconsultos. Iniciou seus

53 Marco TUlia Cicero,oradcr,
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pro rostris Augusti. Huius volumina
complura extant; reliquit autem prope
centum et octoginta libros.

~ 44. - Ab hoc plurimi profecerunt,
tere tamen hi libros conscripserunt: Al
tenus Varus, Caius, Aulus Ofilius, Titus
Caesius, Aufidius Tucca, Aufidius Na
musa, Flavius Priscus, Caius Ateius Pa
cuvius, Labeo Antistius, Labeonis An
tistii pater, Cinna, Publicius Gellius. Ex
II is decem libros octo conscripserunt,
quorum omnes, qui fuerunt, libri diges
ti sunt ab Aufidio Namusa in centum
quadraginta libros. Ex his auditoribus
plurimum auctoritatis habuit Alfenus
Varus et Auius Ofilius; ex quibus Varus
et Consul fuit, Ofilius in equestri ordine
perseveravit. Is fuit Caesari familiaris
slmus, et libros de iure civili plurimos,
et qui omnem partem operis fundarent,
reliquit; nam de legibus Vicesimae pri
mus conscribit, de iurisdictione; idem
edictum Praetoris primus diligenter
cornposuit, nam ante eum Servius duos
libros ad Brutum perquam brevissimos
ad edictum subscriptos reliquit.
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estudos com Balbo Ludlio e se aperfei
,OOU, sobretudo, com Galo Aquilio que,
entao, residia em Cercina. Por isso e que
muitos de seus livros foram escritos em
Cercina. Tendo perecido numa missao
de Iegado, 0 povo romano !he erigiu
uma estatua no foro, que ainda hoje
se ve nos rostros" de Augusto. Dele se
conservam muitos volumes que chegam
a cerca de cento e oitenta livros.
§ 44. Esse jurisconsulto fez muitos dis
ctpulos, dos quais quase todos escre
veram livros: Alfeno Varo Caio", Aulo
Offlio, Tito Cesio, Aufidio Tucca, Aufi
dio Namusa, Flavio Prisco, Gaio Ateio
Pacuvio, Labeao Antistio, pai de Labeao
Antistio, Cina, Publicio Gelio. Desses
dez, oito foram escritores, cujas obras
Aufidio Namusa organizou em cento e
quarenta livros. Desses disdpulos, dois
se destacam por sua autoridade, Alfe
no Varo e Aulo Ofilio. a primeiro foi
consul, 0 outro se manteve na classe
equestre. Offlio,amigo intimo de Cesar,
deixou muitos livros sobre direito civil,
para que servissem de texto basico para
outras obras sobre a materia; pois foi 0

primeiro a escrever sobre as leis do vin
tenio" e sobre jurisdicao, foi tambem 0

primeiro a sistematizar diligentemente
o edito de pretor, pols, antes dele, Ser-

S4 Glossario, rostros.
55 Segundo observa Kriegelet alii, como nota a

seu texto crftico, a edicao de Haloandro, Nu
remberg, 1529. elimina a virgulade Varus, re
sultando num s6 nome Alfenus Varus Caius.
De fato, sem a supressao dessa virgule, 0 nu
mero de autores seria onze e nao dcz, como
esta dito.

56 Glossano, vicesima.
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§ 45. - Fuit eodem tempore et Treba
tius, qui idem Cornelii Maximi auditor
fuit, Aulus Cascelius, Quintus Mucius,
Volusii auditor; denique in illius ho
norem testamento Publium Mucium,
nepotem eius, reliquit heredem; fuit
autem quaestorius, nee ultra proficere
voluit, quum illi etiam Augustus consu
latum offerret. Ex his Trebatius peritior
Cascelio, Cascelius Trebatio eloquentior
fuisse dicitur, Ofilius utroque doctior.
Cascelii scripta non extant, nisi unus li
ber bene dictorum; Trebatii complures,
sed minus frequentatur.

§ 46. - Post hos quoque Tubero fuit,
qui Ofilio operam dedit; fuit autem pa
tricius, et transiit a causis agendis ad
ius civile, maxime postquam Quintum
Ligarium accusavit, nee obtinuit apud
Caium Caesarem. Is est Quintus Liga
rius, qui quum Africae oram teneret,
infirmum Tuberonem applicare non
permisit, nee aquam haurire; quo no
mine eum accusavit, et Cicero defendit;
extat eius oratio satis pulcherrima, quae
inscribitur pro Quinto Ligario. Tubero
doctissimus quidem habitus est iuris
publici et privati, et complures utrius
que operis Iibros reliquit; sermone etiam
antiquo usus affectavit scribere, et ideo
parum librl eius grati habentur.

via deixou apenas dais resumidissimos
livros de cornentario '10 edito, dedica
dos a Bruto.
§ 45. Contemporaneos desses juriscon
sultos foram Trebacio, tam bern discipu
10 de Cornelio Maximo; Aulo Cascelio,
Quinto Mucio, disdpulo de Volusio,
que, em homenagem a seu mestre, ern
seu testamento nomeou herdeiro Pu
blio Mucic, neto do dito Quinto Mucio,
Foi questor, mas nao aspirou a cargos
mais altos, embora Augusto Ihe tivesse
oferecido 0 consulado. Desses, dizem,
Trebacio teria sido mais competente
que Cascelio, Cascelio mais eloquente
que Trebacio, e Offlio mais douto que
os dais. Nao se conservararn as escritos
de Cascelio, com excecao de urn livro de
brocardos. De Trebacio restaram mui
tos livros, mas pouco lidos.
§ 46. Depois deles, houve tarnbern urn
Tuberao, patricio, disdpulo de Ofilio.
De defensor de causas passou para 0

direito civil, principalmente depois de
nao ter tido sucesso na acusacao de
Quinto Ligario diante de Caio Cesar.
Esse Quinto Ligario", quando gover
nador da costa da Africa, nao permitira
que Tuberao, entao doente, desembar
casse e se abastecesse de agua, Por esse
motivo, Tuberao 0 acusou e Cicero 0

defendeu, com a bela pec;aoratoria inti
tulada ProQuinto Ligario. 'Iuberao, tido
como doutissimo em direito publico e
privado, deixou muitas obras em ambas
as disciplinas. Todavia seu estilo anti-

57 Pereceria mats tarde, no segundo triunvirato,
como cumplice do assassinate de Cesar que 0

absolvera.
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!, 47. - Post hunc maximae auctoritatis
luerunt Ateius Capito, qui Ofilium se
cutusest, et Antistius Labeo, qui omnes
hos audivit; institutus est autem a Tre
hatio. Ex his Ateius Consul fuit; Labeo
ncluit, quum offerretur ei ab Augusto
consulatus, quo suffectus fieret, et ho
norern suscipere; sed plurimum studiis
,'peram dedit, et tatum annum ita divi
serat, ut Romae sex mensibus cum stu
dlosis esset, sex mensibus secederet, et
conscribendis libris operam claret. Ita
'Iue reliquit quadringenta volumina, ex
quibus plurima inter manus versantur.
Hi duo primum veluti diversas sectas
lecerunt; nam Ateius Capito in his, quae
el lradita fuerant, perseverabat; Labeo
Ingenii qualitate et fiducia doctrinae,
qui et ceteris operis sapientiae operam
dederat, plurima innovare instituit. Et
11'1 Ateio Capitoni Massurius Sabinus
successit, Labeoni Nerva; adhuc eas
dissensiones auxerunt. Hie etiam Nerva
Caesari familiarissimus fuit. Massurius
Sabinus in equestri ordine fuit, et pu
blice primus respondit, posteaque hoc
coepit beneficium dari a Tiberio Cae
sare; hoc tamen illi concessum erat. Et
ut obiter sciamus, ante tempora Augusti
publice respondendi ius non a Princi
pibus dabatur, sed qui fiduciam studio
rum suorum habebant, consulentibus
respondebant. Neque responsa utique
lilgnata dabant, sed plerumque iudici
bus ipsi scribebant, aut testabantur, qui
tllos consulebant. Primus Divus Augus
tus, ut maior iuris auctoritas haberetur,
constituit, ut ex auctoritate eius respon
derent. Et ex illo tempore peti hoc pro
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quado prejudica, de certa forma, a leitu
ra de seus livros.
§ 47. Depots dele, gozaram de muita
autoridade Ateu Capitao, da escola de
Offlio, e Antistio Labeao que aprendeu
com todos esses, embora tivesse sido
iniciado por Trebacio, Deles, Ateu foi
consul, mas Labeao declinou da digni
dade do consulado que !he fora ofere
cido por Augusto em substituicao de
outro consul; dedicou-se, porem, mais
ainda 'lOS estudos, e dividiu 0 ana de tal
modo que, durante seis meses, perma
necia em Roma com seus discipulos e,
nos outros seis meses, retirava-se e se
dedicava a escrever livros. Assim dei
xou quatrocentos volumes, dos quais
muitos ainda tern boa circulacao, Es
ses dois jurisconsultos (Ateu Capitao
e Antistio Labeao) foram as primeiros
a formar escolas, pais Ateu Capitao,
conservador, manteve-se fiel '10 que !he
tinha sido ensinado, enquanto Labeao,
pela excelencia de seu talento e solidez
de sua doutrina, proprio de quem havia
estudado os demais ramos do saber, co
mecou a introduzir inovacoes. E, assim,
Massurio Sabino sucedeu a Ateu Capi
tao, e Nerva a Labeao, E aumentaram
ainda mais as controversias, Nerva era
tambern muito intimo de Cesar. Mas
surio Sabino pertencia aordem eques
tre e foi 0 primeiro a emitir pareceres
oficiais. Depois essa funcao comec;ou a
ser concedida por Tiberio Cesar. Mas
esse beneflcio ja !he tinha sido dado. E,
a proposito, e born saber que, antes da
epoca de Augusto, nao era concedido
pelos principes 0 direito de emitir pa
receres oficiais, mas aqueles que tinham
confianca em seu saber atendiam a

'"
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beneficio coepit, et ideo optimus Prin
ceps Hadrianus, quum ab eo viri prae
torii peterent, ut sibi lieeret respondere,
rescripsit iis: hoc non peti, sed praestari
solere; et ideo, si quis fiduciam sui habe
ret, delectari, si populo respondendum
se praepararet. Ergo Sabino concessum
est a Tiberio Caesare, ut populo respon
deret, qui in equestri ordine iam gran
dis natu et fere annorum quinquaginta
receptus est; huie nee amplae facultates
fuerunt, sed plurimum a suis auditori
bus sustentatus est. Huie successit Caius
Cassius Longinus, natus ex filia Tubero
nis, quae fuit neptis Servii Sulpicii; et
ideo proavum suum Servium Sulpieium
appellat. Hic Consul fuit cum Quarti
no temporibus Tiberii, sed plurimum
in civitate auctoritatis habuit eousque,
donee eum Caesar civitate pelleret; ex
pulsus ab eo in Sanliniam, revocatus a
Vespasiano diem suum obiit. Nervae
successit Proculus. Fuit eodem tempore
et Nerva filius, Fuit et alius Longinus ex
equestri quidem ordine, qui postea ad
Praeturam usque pervenit. Sed Proculi
auctoritas maior fuit, nam etiam plu
rimum potuit, appellatique sunt par
tim Cassiani, partim Proculiani: quae
origo a Capitone et Labeone coeperat.
Cassio Caelius Sabinus successit, qui
plurimum temporibus Vespasiani po
tuit; Proculo Pegasus, qui temporibus
Vespasiani Praefectus Urbi fuit; Caelio
Sabino Priscus Iavolenus; Pegaso Cel
sus; patri Celso Celsus filius et Priscus
Neratius, qui utrique Consules fuerunt,
Celsus quidem et iterum; Iavoleno Pris
co Aburnus Valens et Tuscianus, item

Salvius Iulianus.
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quem os consultasse. Tambem nao emi
tiam pareceres assinados, mas em geral
eles proprios escreviam aos juizes ou
instruiam aqueles que os consultavam.
o divino Augusto foi 0 primeiro que,
para ressaltar a importancia do direito,
determinou que esses pareceres fossem
emitidos com sua chancela. E, desde
entao, essa autorizacao passou a ser re
querida como urn benefieio. E, por isso,
quando ex-pretores pediram que Ihes
fosse permitido dar consultas, 0 emi
nente principe Adriano Ihes respondeu,
por rescrito, que isso nao costuma ser
requerido, mas concedido. Por conse
guinte, ficaria muito feliz se aqueles que
tern consciencia de sua competencia se
preparassem para atender ao povo. Foi
assim que Tiberio Cesar concedeu a
Sabino atender ao povo. E ja avancado
em idade, com quase cinquenta anos,
Sabino foi recebido entre os equestres.
Nao abastado, mas era em grande parte
mantido por seus disdpulos. Foi suce
dido por Caio Cassie Longino, nascido
de uma filha de Tuberao que era neta
de Servio Sulpicio, a quem Caio Cassie
chama, por isso, de bisavo, Foi consul
com Quartino no tempo de Tiberio, mas
teve muita autoridade na cidade ate ser
expulso pelo principe; desterrado para a
Sardenha, morreu apos a revogacao do
desterro por Vespasiano. Proculo suce
deu a Nerva. Houve, na mesma epoca,
tambem um Nerva Filho, como tam
bern outro Longino, da ordem eques
tre, que depois chegou a pretor. Mas a
autoridade de Proculo foi maier, pols
teve muito mais poder. Chamavam-se
cassianos os seguidores de Cassie: e 0"

de Procula, proculianos. Essas escolas
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TITULUS III

DE LEGIBUS SENATUSQUE
CONSULTIS ET LONGA

CONSUETUDINE

L PAPINIANUS libro L Deflnitio
- Lex est commune praecep

virorum prudentum consultum,
deliet,)rum, quae sponte vel ignorantia

trahuntur, coercitio, communis rei
licae sponsio.

ARCIANUS libro L Institutionum.
Nam et Demosthenes orator sic

it: 'I'oirro Eon VOfJ.o<;, 0 navnx<;
w~ou, ~POO~XE' ~ELeEOeOC' O,a
" Kcxt I..UXAW1Cl., on 'ITUl; Earl
, EUPTjflOC f1EV mL owpov 0EOU,
" liE IXvepw~wv <j>pov 'f1WV,

6p6wfJ./X bE n3v EKOua LWV KIXl
OLWV IXflOCP1:TjflUtwV, ~oAEw, oE

Kll KOl.v~, Kae'~V lf7TlXOL 1Tpoa~KH

'Wl.C; EV tlJ TIOA-El. [Lex est, cui
es obtemperare convenit, tum ob

ulta, tum vel maxime eo, quod
. lex inventum et munus Dei est,
urn vero prudentum hominum,

itio eorum, quae sponte vel
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vern desde Capitao e Labeao, Celio Sa
bino sucedeu a Cassie, que foi eminente
autoridade no tempo de Vespasiano; a
Proculo sucedeu Pegaso que, na epoca
de Vespasiano, foi prefeito da cidade. A
Celio Sabino sucedeu Prisco [avoleno; a
Pegaso, Celso; a Celso pai, Celso filho e
Prisco Neracio, ambos consules, Celso,
inclusive, duas vezes; a Prisco javoleno
sucederam Aburno Valente, Tuciano e
Salvio juliano.

TfTULO III

DAS LEIS, DOS SENATUS
CONSULTOS E COSTUMES

IMEMORIAIS58

1. PAPINIANO, Deflnlcoes, Livro L 
A lei e preceito comum, normas de sa
bios, coercao de delitos, cometidos vo
luntaria ou involuntariamente, e pacto
comum da Republica.

2. MARCIANO, Instituicoes, Livro L
- 0 orador Demostenes assim define:
"A lei e aquilo a que todos convem obe
decer, entre muitas razoes porque toda
lei e, antes de tudo, obra e dom de Deus,
preceito de homens sabios, coercao da
queles que, voluntaria ou involuntaria
mente, cometem delitos, pacto comum
da cidadania, a cujo molde todos os que
vivem na republica devem ajustar sua
conduta" Crisipo, celebre filosofo es
toieo, comeca tambem assim urn livro
que escreveu sobre a lei: ''A lei e de fato

58 Glossario, leges; Direito Romano.
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involuntarie delinquuntur, communis
sponsio civitatis, ad cuius praescripturn
omnes, qui in ea republica sunt, vitam
instituere debent]. Sed et philosophus
summae Stoicae sapientiae Chrysippus
sic incipit libra, quem fecit lTEpt VOf'OU
[de lege]:'0 VOf'o<; m£vtwv Eon paaLAd!<;
6E(WV '"CE Kat av6pW1TLVWV 1TyaYj.llX1:WV.

LlEt 6E airrov TIpoo'!(x,:rw "CE ElVln 'twv
KlXAWV KIXL twv aioXpwv, KaL apxov'"W.,
KaL ~YEf.L6vlX Kat Ka:r& rouro Kcxvova
tE ELVlXL OLKlXLwv KaL clOlKWV, KttL 'twv
epUOEL TIO.hUKWV (wwv, TTpOOtlXK't'LKOV

f.LEV WV 1TOL~'CEOV a1TlXyopEU1LKOV OE WV
OD lTOL'ltEOV. [Lexest omniumdivinarum
et humanarum rerum regina. Oportet
autem eam esse praesidem et bonis et
malis, et principem et ducem esse; et
secundum hoc regulam esse iustorum
et iniustorum, et eorum, quae natura
civilia sunt, anirnantium, praeceptricem
quidem faciendorum, prahibitricem
autem non faciendorum].

3. POMPONIUS libra xxv. ad
Sabinum. - Iura constitui oportet, ut
dixit Theophrastus, in his, quae ElTt to
lTAELatov rut plurimum] accidunt, non
quae EK lTapaMyou [ex inopinato].

4. CELSUS libra V. Digestorum. - Ex
his, quae forte uno aliquo casu accidere
possunt, iura non constituuntur.

5. IDEM libro XVII. Digestorum.
Nam ad ea potius debet aptari ius, quae
et frequenter et facile, quam quae per
raro eveniunt.

TiTUWH!

a rainha de todas as coisas,divinas e hu
manas. Convem, portanto, que seja se
nhora e mestra de bons e maus e, desse
modo, seja a regra do justo e do injusto
e de tudo 0 que, por natureza, sao se
res civis, verdadeira preceptora do que
deve ser feito e coibidora do que nao
deve ser feito"

3. POMPONIO, Comentarios a Sabi
no, Livro xxv. - Convem que os di
reitos sejam estabelecidos, como disse
Teofrasto, para coisas que acontecem
em geral e nao para as que ocorrem
eventualmente.

4. CELSO, Digesto, Livro V. - Para
coisas que so acontecem casualmente,
num ou noutro caso, nao se fazem leis.

5. IDEM, Digesto, Livro XVII. - De
fato, e melhor ajustar 0 direito ao que
com frequencia e facilmente acontece
do que ao que s6 raras vezes ocorre.

TITULO III

6. PAULUS libro XVII. ad Plautium.
To yap l:hra~ ~ Ii [<; [quod enim se

mel, aut bis existit], ut ait Theophrastus,
napaPct[vouaw ol vOf'08EtaL [praete
reunt legislatores].

7. MODESTINUS libra I. Regulaium.
- Legis virtus haec est: imperare, veta
re, permittere, punire.

8. ULPIANUS libra III. ad Sabinum. 
lura non in singulas personas, sed gene
raliter constituuntur.

9. IDEM libra XVI. ad Edictum. - Non
ambigltur, Senatum ius facere posse.

10. IULIANUS libra UX. Digestorum.
- Neque leges, neque senatusconsulta
ita scribi possunt, ut omnes casus, qui
quandoque inciderint, comprehendan
tuzr, sed sufficit et ea, quae plerumque
accidunt, contineri.

11. IDEM libra xc. Digestorum. - Et
ideo de his, quae primo constituuntur,
aut interpretatione, aut constitutione
optimi Principis certius statuendum est.

12. IDEM libra xv. Digestorum. 
Non possunt omnes articuli singulatirn
aut legibus, aut senatusconsultis com
prehendi; sed quum in aliqua causa
sententia eorum manifesta est, is, qui
iurisdictioni praeest, ad similia prace
dere atque ita ius dicere debet.

6. PAULO, Comentarlos sobre Sabino,
Livro XVII. - Pois 0 que acontece uma
ou duas vezes, como diz Teofrasto, e
preterido pelos legisladores.

7. MODESTINO, Regras, Livro I. 
Esta e a forca da lei: mandar, proibir,
permitir e punir.

8. ULPIANO, Comentarios a Sabino,
Livro III. - Os direitos nao se consti
tuem para 0 individuo, mas para apli
cacao gera!'

9. IDEM, Comentarios ao Edito, Livro
XVI. - Eincontestavel 0 poder do Se
nado de baixar leis.

10. JULIANO, Dlgesto, Livro UX. 
Nao ha leis ou senatus-consultos que
contemplem todos os casos que ocor
rem eventualmente. Basta, porem, que
abranjam os casos que acontecem com
frequencia.

11. IDEM, Digesto, Livro Xc. - Con
vern, por conseguinte, identificar com
maior precisao, quer por lnterpretacao,
quer pela autoridade do prtncipe, as leis
que foram pramulgadas primeiro.

12. IDEM, Digesto, Livro xv. - Leis e
decretos do Senado nao podem abran
ger todos os casos um a um; mas, quan
do, em alguma causa, seu sentido for
manifesto, aquele que exerce a jurisdi
~ao deve proceder por analogia e decla
rar 0 direito.



t)
;r DIGESTO

13. ULPIANUS libra I. ad Edictum
Aedilium currulium. - Nam, ut ait
Pedius, quoties lege aliquid unum vel
alterum introductum est, bona occasio
est, cetera, quae tendunt ad eandem
utilitatem, vel interpretatione, vel certe
iurisdictione suppleri.

14. PAULUS libra LIV. ad Edictum. 
Quod vera contra rationem iuris recep
tum est, non est praducendum ad con
sequentias.

IS. IULIANUS libra XXVII. Digesto
rum. - In his, quae contra rationem
iuris constituta sunt, non possumus se
qui regulam iuris.

16. PAULUSlibro singulari deiure sin
gulari. - Ius singulare est, quod contra
tenorem rationis prapter aliquam utili
tatem auctoritate constituentium intro
ductum est.

17. CELSUS libra XXVI. Digestorum.
- Scire leges non hoc est, verba earum
tenere, sed vim ac potestatem.

18. IDEM libra XXIX. Digestorum. 
Benignius leges interpretandae sunt,
quo voluntas earum conservetur.

19. IDEM libra XXXIII. Digestorum.
- In ambigua voce legis ea potius acci
pienda est significatio, quae vitio caret,
praesertim quum etiam voluntas legis
ex hoc coiligi possit.

TITULO !II

13. ULPIANO, Comentarlos ao Edito
de Edis Curuis, Livro I. - Pois, como
diz Pedio, toda vez que a lei intraduz
uma ou outra disposicao, convem, na
oportunidade suprir outras que, por in
terpretacao ou certamente por jurisdi
cao, tendem para um mesmo fim.

14. PAULO, Comentarios ao Edito, Li
vro LIV. - Mas 0 que erecebido contra
os prindpios do direito, nao deve ser
estendido a casos analogos,

15. JULIANO, Digesto, Livra XXVII.
- Nas coisas instituidas contra os prin
dpios do direito nao podemos seguir a
norma do direito.

16. PAULO, Direitos Especiais, Livro
Unico, - Diz-se direito especial lei que,
por alguma utilidade, eintraduzida pela
autoridade de quem a intraduz, embo
ra, por seus termos, contrarie 0 curso
normal do prindpio do direito.

17. CELSO, Digesto, Livro XXVI. - Co
nhecer a lei nao e apenas conhecer seus
termos, mas seu sentido e aplicacao.

18. IDEM, Digesto, Livro XXIX. - As
leis devem ser interpretadas no sentido
mais benigno, para que delas se preser
ve 0 espirito.

19. IDEM, Digesto, Livro XXXIII. 
Quando a lei padece de obscuridade,
convem adotar 0 sentido que nao impli
que algum absurdo, sobretudo quando
esse sentido permite captar melhor 0

espirito da lei.

IiTULO III

20. IULIANUS libro LV. Digestorum.
Non omnium, quae a maioribus

constituta sunt, ratio reddi potest.

21. NERATIUS libra VI. Membrana
I'UID. - Et ideo rationes eorum, quae
constituuntur, inquiri non oportet, alio
quin multa ex his, quae certa sunt, sub
vertuntur.

22. ULPIANUS libra XXXV. ad Edic
tum. - Quum lex in praeteritum quid
tndulget, in futurum vetat.

23. PAULUS libro IV. ad Plautium. 
Minime sunt mutanda, quae interpreta
tionem certam semper habuerunt.

24. CELSUS libro IX. Digestorum. 
Incivile est, nisi tota lege perspecta, una
aliqua particula eius proposita iudicare,
vel respondere.

25. MODESTINUS libra VlII. Respon
sorum. - Nulla iuris ratio, aut aequita
tis benignitas patitur, ut quae salubriter
pro utilitate hominum introducuntur,
,'" nos duriore interpretatione contra
ipsorum commodum producamus ad
severitatem.

26. PAULUSlibro IV.Quaestionum. 
Non est novum, ut priores leges ad pos
teriores trahantur.

27. TERTULLIANUS libro I. Quaestio
num. - Ideo, quia antiquiores leges ad
posteriores trahi usitatum est, et semper
quasi hoc legibus inesse credi oportet, ut

DIGESTO

20. JULIANO, Digesto, Livro LV. - E
impossivel saber a razao de tudo 0 que foi
estabelecido por nossos antepassados.

21. NERAcIO, Anotacoes, Livro VI.
- E, por isso, nao convem buscaras fa
z6es do que foi estabelecido, pois, caso
contrario, se subverteriam muitas coisas
que estao certas.

22. ULPIANO, Comentarios ao Edito,
Livro XXXV. - Quando a lei perdoa
algo corn relacao ao passado, profbe-o
para 0 futuro.

23. PAULO, Comentarios a Plaucio,
Livro IV. - De modo algum se altere 0

que sempre teve interpretacao correta.

24. CELSO, Digesto, Livro IX. - Nao
ecorreto julgar ou interpretar uma pe
quena parte da lei antes de se inteirar do
teor da lei.

25. MODESTINO, Respostas, Livro
VIII. - Nenhum prindpio de direito
ou a benignidade da equidade admite
que medidas salutarmente mais favora
veis introduzidas para 0 bern das pes
soas sejam por nos Interpretadas mais
severamente ern seu prejuizo.

26. PAULO, Questoes, Livro IV. - Nao
enovidade leis anteriores serem aplica
das na interpretacao de leis posteriores.

27. TERTULIANO, Questoes, Livro I.
- Como e costume leis mais antigas se
rem usadas na interpretacao de leis pos
teriores, convem considerar implicito



DIGESTO

ad eas quoque personas et ad eas res per
tinerent, quae quandoque similes eront.

28. PAULUS !ibro V. ad Legem Iuliam
et Papiam. - Sed et posteriores leges
ad priores pertinent, nisi contrariae
sint; idque multis argumentis probatur.

29. IDEM libro singulari ad Legem
Cinciam. - Contra legem facit, qui
id facit, quod lex prohibet; in fraudem
vero, qui salvis verbis legis sententiam
eius circumvenit.

30. ULPIANUS !ibro IV. ad Edictum.
- Fraus enim legi fit, ubi, quod fieri
noluit, fieri autem non vetuit, id fit; et
quod distat [nFOV &no ouwo(ac; [dic
tum a sentential. hoc distat fraus ab eo,
quod contra legem fit.

31. IDEM !ibro XIII. ad Legem Iuliam
et Papiam. - Princeps legibus solutus
est; Augusta autem !icet legibus soluta
non est, Principes tamen eadem illi pri
viIegia tribuunt, quae ipsi habent.

32. IULIANUS !ibro XCIV. Digesto
rum. - De quibus causis scriptis legibus
non utimur, id custodiri oportet, quod
moribus et consuetudine inductum est;
et si qua in re hoc deficeret, tunc quod
proximum et consequens ei est; si nee
id quidem appareat, tunc ius, quo urbs
Roma utitur, servari oportet.
§ 1. - Inveterata consuetudo pro lege
non immerito custoditur, et hoc est ius,
quod dicitur moribus constitutum. Nam
quum ipsae leges nulla alia ex causa nos

TiTULO III

nessas leis que seus efeitos se estendem
a pessoas e coisas sempre semelhantes.

28. PAULO, Comentartos a Lei julia e
Papia, Livro V. - Por outro lado, leis
mais recentes, desde que nao sejam
contrarias, se prestam para a interpre
tacao de leis anteriores. Isso pode ser
demonstrado com muitos exemplos,

29. IDEM, Comentarios sobre a Lei
Cincia, Livro Onico. - Transgride a lei
quem faz 0 que a lei profbe, e frauda a
lei quem mantem os termos da lei, mas
distorce seu sentido.

30. ULPIANO, Comentarios ao Edito,
Livro IV. - Frauda-se a lei quando se
faz aquilo que a lei nao quer que se faca,
mas nao 0 proibe. A distancia entre a
fraude e a transgressao da lei e a mesma
entre 0 termo e seu conceito.

31. IDEM, Comentarios a Lei Iulla e
Papia, Livro XIII. - °principe nao esta
sujeito as leis; a esposa, embora sujeita as
leis, os principes concedem os mesmos
privilegios que a eles sao conferidos.

32. JULIANO, Digesto, Livro XCIV. 
Nos casos em que nao se faz uso da lei
escrita, convem observar 0 que tern sido
adotado pelo uso e pelo costume; mas,
se, em algum caso, isso nao for suficien
te, recorra-se ao que for analogo e con
sequente, e se ainda assim nao satisfizer,
observe-se 0 direito usado em Roma.
§ 1. Nao e sem razao que se observa 0

costume imernorial como lei, e esse e0

direito que se diz constituido pelo cos
tume. De fato, assim como as proprias

IiTULO III

tcneant, quam quod iudicio populi re
ccptae sunt, merito et ea, quae sine ullo
scripto populus probavit, tenebunt om
nes: nam quid interest, suffragio popu
lus voluntatem suam declaret, an rebus
ipsis et factis? Quare rectissime etiam
illud receptum est, ut leges non solum
suffragio legislatoris, sed etiam tacito
consensu omnium per desuetudinem
abrogentur,

B. ULPIANUS !ibro I. de officio Pro
consults, - Diuturna consuetudo pro
lure et lege in his, quae non ex scripto
descendunt, observari solet.

\4. IDEM !ibro IV. de officio Procon
sulis. - Qunm de consuetudine civita
tis vel provinciae confidere quis videtur,
primum quidem illud explorandum ar
bitror, an etiam contradicto aliquando
iudicio consuetudo firmata sit.

35. HERMOGENIANUS !ibro I. Iuris
lll'itomarum. - Sed et ell, quae longa
consuetudine comprobata sunt ac per
annos plurimos observata, velut tacita
civium conventio, non minus, quam ea,
quae scripta sunt iura, servantur.

16. PAULUS !ibro VII. ad Sabinum. 
lmo magnae auctoritatis hoc ius habetur,
quod in tantum probatum est, ut non
fuerit necesse scripto id comprehendere.

J7.IDEM!ibro I. Quaestionum. - Si de
interpretatione legis quaeratur, in primis
inspiciendum est, quo iure civitas retro
In eiusmodi casibus usa fuisset; optima
cnim est legum interpres consuetudo.

DIGESTO

leis nos obrigam pela simples razao de
terem sido adotadas pela vontade do
povo, do mesmo modo as nao escri
tas, mas aprovadas pelo povo, obrigam
igualmente a todos. Que importa se a
vontade do povo se expressa por voto
ou por atos ou fatos? E tambern, com
base nisso, que leis obsoletas sao derro
gadas nao so por voto do legislador mas
tambern pclo tacite consenso do povo,

33. ULPIANO, Da funcao de Proconsul,
Livro I. ~ E comum se observar 0 costu
me imemorial como lei e direito em mate
rias nao regulamentadas por leis escritas.

34. IDEM, Da funcao de Proconsul",
Livro IV. - Quando se toma por fun
damento 0 costume de uma cidade ou
provincia, convem, a men ver, se in
vestigar se alguma vez esse costume foi
confirmado em juizo contraditorio,

35. HERMOGENIANO, Epitome do
Dlreito, Livro I. - Mas tambem 0 que,
por longo e continuado costume, e
aprovado e observado por muitos anos,
por tacita convencao dos cidadaos, nao
obriga menos do que as leis escritas.

36. PAULO, Comentarios a Sabino,
Livro VII. - Esse direito e de tamanha
autoridade que, para sua aprovacao, nao
foi necessaria ser expresso por escrito.

37. IDEM, Questoes, Livro I. - Quan
do se trata de interpretacao de uma lei, e
preciso, antes de tudo, investigar de que
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38. CALLISTRATUS libro I. Quaestio
uum. - Nam Imperator noster Severus
rescripsit, in ambiguitatibus, quae ex
legibus proficiscuntur, consuetudinem,
aut rerum perpetuo similiter iudica
tarum auctoritatem vim legis obtinere
debere.

39. CELSUS libro XXIII. Digestorum.
- Quod non ratione introductum, sed
errore primum, deinde consuetudine
obtentum est, in aliis similibus non ob
tinet.

40. MODESTINUS libro I. Regularum.
- Ergo omne ius aut consensus fecit,
aut necessitas constituit, aut firmavit
consuetudo.

41. ULPIANUS libro II. Institutio
num. - Totum autem ius consistit aut
in acquirendo, aut in conservando, aut
in minuendo; aut enim hoc agitur, que
madmodum quid cuiusque fiat, aut que
madmodum quis rem vel ius suum con
servet, aut quomodo alienet aut amittat.

TITULUSIV

DE CONSTITUTIONlBUS
PRlNCIPUM

1. ULPIANUS libro I. Institutionum.
- Quod principi placuit, legis habet
vigorem; utpote quum lege Regia, quae
de imperio eius lata est, populus ei et in

TITULO IV

direito, no passado, a cidade fez uso em
casos dessa natureza, pois 0 costume e 0

melhor interprete da lei.

38. CALISTRATO, Questiies, Livro I.
- De fato, nosso imperador Septimio
Severo estabeleceu, por rescrito, que,
nos casos de ambiguidades nos termos
da lei, deve ter forca de lei 0 costume ou
a autoridade dos casos ordinariamente
julgados de maneira semelhante.

39. CELSO, Digesto, Livro XXIII. - °
que foi estabelecido contra principios
do direito, primeiro, por erro, depois
pelo costume, nao deve ser aplicado a
casos semelhantes.

40. MODESTINO, Regras, Livro I. 
Todo direito, portanto, ou foi estabeleci
do por consenso, ou constituido pela ne
cessidade ou consolidado pelo costume.

41. ULPIAN0, Instituicoes, Livro II. 
Ora, todo direito consiste ou em adquirir,
ou em conservar, ou em diminuir, pais
ou se trata de como alguma coisa se tor
na propriedade de alguem, ou de como
alguem mantem essa propriedade ou seu
direito, ou de como a aliena ou perde.

TITULaIV

DAS CONSTITUI<;:OES DO
PRINCIPE

1. ULPIANO, Instituicees, Livro I. 
A vontade do principe tern forca de lei,
visto que, por lei regia promulgada so
bre sua autoridade, 0 povo the confere,

nTULO IV

cum omne suum imperium et potesta
tern conferat.
§ 1. - Quodcunque igitur Imperator
per epistolam et subscriptionem statuit,
vel cognoscens decrevit, vel de plano
interlocutus est, vel edieto praecepit, le
gem esse constat; haec sunt, quas vulgo
Constitutiones appellamus.

§ 2. - Plane ex his quaedam sunt per
sonales nee ad exemplum trahuntur;
nam quae Princeps alieui ob merita in
dulsit, vel si quam poenam irrogavit, vel
sl cui sine exemplo subvenit, personam
non egreditur.

2. ULPIANUS libro IV. Fideicommis
sorum, - In rebus novis constituendis
evidens esse utilitas debet, ut recedatur
ab eo iure, quod diu aequum visum est.

3.IAVOLENUS libro XIII. Epistolarum.
.~ Beneficium Imperatoris, quod a divi
na scilicet eius indulgentia proficiscitur;
quam plenissime interpretari debemus.

4. MODESTINUS libro II Excusatio
lIum. - Al IlEtIXYEVEOTEPIXL 6LIXc&~EL<;

(OXUpOTEPIXL nov TIPO IXUTWV [Consti
tutiones posteriores fortiores sunt prio
ribus].

DIGESTO

a ele e para ele, todo 0 seu poder e so
berania'",
§ 1. Portanto, 0 que quer que 0 impe
rador estabelece, por carta ou por sua
assinatura, ou sentencia como juiz, com
conhecimento de causa, ou por Simples
atos interlocutorios ou por edito, e tido
como lei. E 0 que nos, em geral, chama
mos constituicoss".
§ 2. Dessas constituicoes, algumas sao
claramente pessoais e nao se tomam
como precedente, pois 0 que 0 principe
concede a alguem por merito, ou imp6e
alguma pena, ou se, sem precedente, fa
vorece alguem, trata-se de atos que nao
vao alem do ambito pessoal.

2. ULPIANO, Pldeicomlssos, Livro IV.
- Ao se introduzirem coisas novas, sua
utilidade deve ser manifesta para se afas
tar de uma lei por muito tempo conside
radajusta.

3. JAVOLENO, Epistolas, Livro XIII.
- Beneficio concedido pelo imperador,
porque vindo de sua excelsa benevolen
cia, deve ser interpretado 0 mais ampla
mente possfvel.

4. MODESTINO, Escusas, Livro II. 
As constituicocs posteriores tern mais
forca de lei que as anteriores.
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TITULUSV

DE STATU HOMlNUM

1. GAlUS libro I. Institutionum.
Omne ius, quo ulimur, vel ad personas
pcrtinet, vel ad res, vel ad actiones.

2. HERMOGENIANUS libro I. Iuris
Epitomarum. - Quum igitur homi
num causa omne ius constitutum sit,
primo de personarwn statu, ac post de
ceteris, ordinem Edicti perpetui seculi
et his proximos atque coniunctos appli
cantes titulos, ut res patitur, dicemus.

3. GAlUS libro I. Institutionum. 
Summa itaque de iure personarwn di
visio haec est; quod omnes homines aut
liberi sunt, aut servi.

4. FLORENTlNUS libro IX. Institutio
num. - Libertas est naturalis facultas
eius, quod cuique facere libet, nisi si
quid vi, aut iure prohibetur.
§ 1. - Servitus est constitutio iuris gen
tium, qua 'luis dominio alieno contra
naturam subiicitur.

§ 2. - Servi ex eo appellati sunt, quod
imperatores captivos vendere, ac per
hoc servare nee occidere solent.

§ 3. - Mancipia vero dicta, quod ab
hostibus manu capiantur.

TiTULO V

TITULO V

DA CONDI<;:Ao DA PESSOA"

1. GAlO, Instituicoes, Livro I. - Todo
direito que usamos ou concerne a pes
soas ou a coisas ou a acoes,

2. HERMOGENIANO, Epitome do m
reito, Livro I. - Sendo, portanto, todo
direito constituido por causa do ho
mem, falaremos primeiro da condicao
das pessoas, depois das coisas, seguindo
a ordem do Edito Perpetuo" e, confor
me as circunstancias, aplicando-lhes ti
tulos analogos e conexos.

3. GAlO, Instituicoes, Livro I. - Em ter
mos de direito assim se dividem as pes
soas: todo homem elivre ou escravo'".

4. FLORENTINO, Instituicoes, Livro
IX. - Liberdade ea faculdade natural de
fazer cada qual 0 que lhe apraz, menos 0

que eproibido pela forca ou pela lei.
§ 1. A escravidao einstituicao do direi
to das gentes, segundo 0 qual alguem e
submetido contra a natureza ao domi
nio de outrem.
§ 2. Chamam-se servos pelo fato de os
generais venderem os cativos e para fa
ze-lo, costumam conserva-los (servare)
e nao os matar.
§ 3. E se chamam tambern manciples,
porque apanhados "a mao" pelos inimi
gos.

62 Glossario, pessoa.
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5.MARCIANUS libro I. Institutionum.
Et servorwn quidem una est condi

llo; liberorum autem hominwn quidam
Ingenui sunt, quidam liberlini.

§ 1. - Servi autem in dominium nos
trum rediguntur aut iure civili, aut gen
tium. lure civili, si 'luis se maior viginti
annis ad pretium participandum veni
re passus est; iure gentium servi nostri
sunt, qui ab hostibus capiuntur, aut qui
ex ancillis nostris nascuntur.

§ 2. - lngenui sunt, qui ex matre libera
nati sunt; sufficit enim liberam fuisse eo
tempore, quo nascitur, licet ancilla con
cepit, et e contrario si libera conceperit,
deinde ancilla pariat, placuit eum, qui
nascitur, liberum nasci. Nee interest,
lustis nuptiis cancepit, an vulgo, quia
non debet calamitas matris nocere ei,
qui in ventre est.
§ 3. - Ex hoc quaesitum est: si ancilla
praegnans manumissa sit, deinde ancilla
postea facta, aut expulsa civitate pepere
rit, liberum, an servum pariati Et tamen
rectius probatum est liberum nasci, et
sufficere ei, qui in ventre est, liberam
matrem vel medio tempore habuisse.

6. GAlUS libro I. Institutionum. - Li
bertini sunt, qui ex iusta servitute rna
numissi sunt.

7. PAULUS !ibro singulari de portio
nlbus, quae !iberis damnatorum con
ceduntur, - Qui in utero est, perinde
ae si in rebus humanis esset, custoditur,
quoties commodis ipsius partus quaeri-

DIGESTO

5. MARCIANO, Instituicoes, Livro I.
- E uma so certamente a condicao dos
servos; quanto II dos homens livres, uns
sao livres por nascimento, outros sao
libertos.
§ 1. as escravos, porem, caem sob 0

nosso dorninio ou pelo direito civil ou
pelo direito das gentes. Pelo direito ci
vil, quando alguem, maior de vinte anos,
admite ser vendido como parte de um
negocio. Pelo direito das gentes, sao nos
sos escravos os capturados de inimigos
ou os que nascern de nossas escravas.
§ 2. Sao livres os que naseem de mae li
vre; basta que ela seja livre no momento
do parto, mesmo que tenha concebido
escrava. Mas, pelo contrario, se livre
concebeu e, depois, escrava, da II luz,
o filho nasce livre. Nao importa que 0

tenha concebido legitima ou ilegitima
mente, pois a desventura da mae nao
deve prejudicar 0 filho ainda no ventre.
§ 3. Dai a pergunta: se uma escrava gra
vida e alforriada, em seguida se torna
novamente escrava ou, expulsa da cida
de, da II luz, seu filho, ao nascer, elivre
ou eseravo? Admite-se como mais pro
vavel que nasca livre, bastando-lhe que,
no ventre, tenha tido uma mae livre
mesmo se por algum espaco de tempo.

6. GAlO, Instituicoes, Livro I. - Sao li
bertos os alforriados de escravidao legal.

7. PAULO, Dos Quinhoes Devidos a
Filhos de Condenados, Livro Unico. °nascituro goza dos mesmos direitos e
garantias como se ja tivesse nascido, em
se tratando de questao de seu interesse,
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tur, quamquam alii, antequam nascatur,
nequaquam prosit.

8. PAPINIANUS libra III. Quaestio
num. - Imperator Titus Antoninus
rescripsit, non laedi statum liberarum
ob tenorem instrumenti male concepti.

9. IDEM libra XXXI. Quaeslionum. 
In multis iuris nostri articulis deterior
est conditio feminarum, quam mascu
lorum.

10. ULPIANUS libra I. ad Sabinum. 
Quaeritur, Hermaphraditum cui com
paramus? Et magis puto eius sexus aes
timandum, qui in eo praevalet.

11. PAULUS libra XVIII. Responso
rum. - Paulus respondit, eum, qui vi
vente patre et ignorante de coniunctione
filiae conceptus est, licet post mortem
avi natus sit, iustum filium ei, ex quo
conceptus est, esse non videri.

12. IDEM libra XIX. Responsorum. 
Septimo mense nasci perfeclum par
tum, iam receplum est propter aucto
ritatem doctissimi viri Hippocratis; et
ideo credendum est, eum, qui ex iustis
nuptiis septimo mense natus est, iustum
filium esse.

13. HERMOGENIANUS libra I. Iuris
epitomarum. - Servus in causa capi
tali fortunae iudicio a domino commis
sus, etsi fuerit absolutus, non fit liber.

TiTULO V

conquanto ntnguem seja beneficiado
corn seus bens antes de seu nascimento.

8. PAPINIANO, Questoes, Livro III. ° imperador Tito Antonino determi
nou, por rescrito, que a condicao dos fi
Ihos nao deve ser prejudicada pelo teor
de um documento mal redigido.

9. IDEM, Questoes, Livro XXXI. - Em
muitas partes do nosso direito a condi
cao da mulher einferior II do homem.

10. UI.PIANO, Comentarios a Sabino,
Livra I. - Pergunta-se: qual e0 sexo de
urn hermafradita? A meu ver, deve ser
preferentemente do sexo que nele pre
valece.

11. PAULO, Respostas, Livro XVIII.
- Paulo respondeu que aquele que foi
concebido por uma jovem cujo pai, ain
da vivo, ignorara sua gravidez, mesmo
tendo nascido depois da morte do avo,
nao parece ser fllho legitime daquele de
quem foi concebido.

12. IDEM, Respostas, Livro XIX. 
Tendo em vista ser aceito, com base na
indisculivel autoridade de Hipocrate,
que e perfeito 0 parto no setimo mes,
deve-se admitir que quem nasce de ca
samento legal, no setimo mes, e filho
legitimo.

13.HERMOGENIANO, Epitome do Di
reito, Livro I. - Um escravo que, numa
questao de pena capital, eentregue por
seu senhor ao arbitrio de um juiz, mes
mo se absolvido, nao se torna livre.

TITUWV

14. PAULUS libra IV. Sententiarum.
- Non sunt Jiberi, qui contra formam

humani generis converso more procre
antur, veluti si mulier monstrosum ali
quid, aut pradigiosum enlxa sit. Partus
uutem, qui membrorum humanorum
officia ampliavit, aliquatenus videtur
effectus, et ideo inter liberos connume
rabitur.

15. TRYPHONINUS libra X. Disputa
tionum. - Arescusa, si tres pepererit,
Iibera esse testamento iussa, primo par
tu unum, secundo tres peperit; quaesi
tum est, an et quis eorum liber esset?
Haec conditio libertati apposita iam
implenda mulieri est; sed non dubitari
debet, quin ultimus liber nascatur; nec
enim natura permisit simul uno impetu
duos infantes de utero matris excedere,
ut ordine incerto nascentium non appa
reat, uter in servitute libertateve nasca
tur. Incipiente igitur partu existens con
ditio efficit, ut ex libera edatur, quod
postea nascitur; veluti si quaelibet alia
conditio libertati mulieris apposita par
turiente ea existat, vel manumissa snb
hac conditione, si decem millia heredi
'l'itiove dederit, eo momento, quo parit,
per alium impleverit conditionem, iam
libera peperisse credenda est.

DIGESTO

14. PAULO, Sentencas, Livro IV. - Os
gerados sem a habitual forma humana
nao sao tidos como filhos como e 0 caso
de monstrengo ou de algo prodigioso'"
que uma mulher da a luz, °parto, po
rem, de quem possui membros huma
nos apenas disformes parece, ate certo
ponto, perfeito e, por consegumte, quem
dele nasce econtado entre os filhos.

15. TRIFONINO, Disputas, Livro X. 
Por disposicao testarnentaria, a escrava
Arescusa ficaria livre apos dar a luz tres
filhos, Num primeiro parto, deu II luz
um filho, num segundo, tres, Pergunta
se: algum desses filhos nasceu livre e,
caso positivo, qual deles? A condicao
imposta para a liberdade da mulher se
cumprira; mas esta fora de duvida que
o ultimo nasce livre, pols a natureza
nao permite que, num so impulso e ao
mesmo tempo, irrampam duas crian
c;as do utero da mae, de modo que, pela
incerteza da ordem dos nascimentos,
nao parecesse qual dos dois nasceria em
escravidao ou em liberdade. Iniciado,
portanto, 0 parto, cumpre-se a condi
cao de que de uma mae livre seja dado
II luz aquele que nasce por Ultimo. E
como se fosse alforriada sob a condicao
de dar dez mil sestercios a um herdeiro
ou a Ticio e, no momento de dar aluz,
tivesse cumprido a condicao por meio

65 Entre assupersttcoes dos antigos,0 nascimen
to de criancas monstruosamente deformadas
era pressagio de desgracas. Tacita cita, entre
outros prodigies ocorridos no governo de
Claudio, 0 nascimento de "criancas com parte
de figurahumana e parte de animal" (Anais,
Livro XI, 64).



DIGESTO

16. ULPIANUS libro VI. Disputatio
num. - Idem erit, si eadem Arescusa
primo duo pepererat, postea geminos
ediderat; dicendum est enim, non pos
se dici utrumque ingenuum nasci, sed
eum, qui posterior nascitur. Quaestio
ergo facti potius est, non iuris.

17. IDEM libro XXII. ad Edictum. - In
orbe Romano qui sunt, ex Constitutio
ne Imperatoris Antonini cives Romani
effecti sunt.

18. IDEM Iibro XXVII. ad Sabinum. ~
Imperator Hadrianus Publicio Marcello
rescripsit, Iiberam, quae praegnans ulti
mo supplicio damnata est, liberum pa
rere, et solitum esse servari earn, dum
partum ederet. Sed si ei, quae ex iustis
nuptiis concepit, aqua et igni interdic
tum est, civem Romanum parit, et in
potestate patris.

19. CELSUS Iibro XXIX. Digestorum.
- Quum legitimae nuptiae factae sint,
patrem Iiberi sequuntur; vulgo quaesi
tus matrem sequitur.

TfTULOV

de urn terceiro, crendo-se, assim, que,
ao dar aluz, ja era livre.

16. ULPIANO, Dlsputas, Livro VI. 
o mesmo aconteceria se Arescusa pri
meiro desse a luz dois filhos e, poste
riormente, outros dois em parto duplo.
Nesse caso, nao se poderia dizer que os
dois ultimos nasceram Iivres, mas aque
Ie que nasceu por Ultimo. A questao,
portanto, e mais de fato que de direito.

17. IDEM, Comentarios ao Edito, Li
vro XXII. - Os habitantes do mundo
romano tornaram-se cidadaos rornanos
por decisao do imperador Antonino.

18. IDEM, Comentarios sobre Sabino,
Livro XXVII. - 0 imperador Adriano,
em rescrito a Publicio Marcelo, respon
deu que 0 filho de uma mulher livre e
gravida condenada amorte nasce livre,
e e costume preserva-la ate que de aluz.
Mas se for condenada ao desterro" e ti
ver concebido de matrimonio legitimo,
o filho nasce cidadao romano, mas sob
a guarda do pai,

19. CEI.SO, Digesto, Livro XXIX.
Os filhos nascidos de nupcias Iegitimas
seguem 0 pai; os concebidos ilegitima
mente seguem a mae.

66 Em realidade, 0 desterro era a consequencia
da pena de privacao da agua e do fogo (aqua
et igniinterdictio). A pessoa a quem se proibia
fazer uso desses dois elementos essenciais a
vida, para sobreviver, tinha de ser desterrada
ou desterrar-se.
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20. ULPIANUS libro XXXVIll. ad Sabi
num. - Qui furere coepit, et statum, et
dignitatem, in qua fuit, et magistratum,
et potestatem videtur retinere, sicut rei
suae dominium retinet.

21. MODESTINUS libro VII. Regula
rum. - Homo Iiber, qui se vendidit,
manumissus non ad suurn statum re
vertitur, quo se abdicavit, sed efficitur
libertinae conditionis.

22. IDEM Iibro XlI. Responsorum. 
Herenius Modestinus respondit: si eo
tempore enixa est ancilla, quo secun
dum legem donationis manumissa esse
debuit, quum ex Constitutione Iibera
fuerit, ingenuum ex ea natum.

23. IDEM Iibro L Pandectarum. VuI
go concepti dicuntur, qui patrem de
monstrare non possunt, vel qui possunt
quidem, sed eum habent, quem habere
non Iicet; qui et spurii appellantur TIlxpa
't~v orropav [a satione].

24. ULPIANUS Iibro XXVII. ad Sabi
num. - Lex naturae haec est, ut qui
nascitur sine legitimo matrimonio, rna
trem sequatur, nisi lex specialis aliud
inducit.

25. IDEM Iibro I. ad Legem Iuliam et
Papiam. - Ingenuum accipere debe
tUUS etiam eum, de quo sententia lata
est, quamvis fuerit Iibertinus; quia res
iudicata pro veritate accipitur.
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20. ULPIANO, Comentarios a Sabino,
Livro XXXVIll. - Parece que nao perde
nem 0 status nem a dignidade, tarnpou
co a magistratura e 0 poder, bern como
o dominic de seus bens quem comeca a
dar sinais de loucura.

21. MODESTINO, Regras, Livro VII.
- Urn homem livre que se vendeu, uma
vez alforriado, nao volta acondicao da
qual abdicou, mas assume a condicao
de Iiberto.

22. IDEM, Respostas, Livro XlI. - He
renio Modestino respondeu: "Nasce livre
filho de escrava que 0 deu aluz no mo
mento em que, segundo clausula dadoa
cao, devia estar alforriada, uma vez que,
por decisao imperial, teria ficado livre."

23. IDEM, Pandectas, Livro I. - Di
zern-se concebidos ilegitimamente
aqueles cujo pai nao pode ser identifi
cado ou, se 0 for, carece de legitimida
de, e sao chamados naturais, isto e, por
simples procriacao,

24. ULPIANO, Comentarios a Sabi
no, Livro XXVII. - Esta e a lei natural:
quem nasce fora do matrimonio legiti
mo segue a mae, a menos que J!1lla lei
especial disponha diferentemente.

25. IDEM, Comentarios II Lei JUlia e
Papia, Livro I. - Devemos ter tambem
como nascido livre quem como tal for
declarado por sentenca, embora, na rea
lidade, tenha sido liberto, pois a coisa
julgada e tida como verdade.
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2. ULPIANO, Da Fun~aode Proconsul,
Livro VIII. - Se urn senhor se conduzir
com crueldade para com seus escravos
ou forca-los it impudidcia ou os subme
ter a atos indecorosos, as providencias
a serem tomadas pelo governador estao
expostas no rescrito do imperador Pio
a Elio Marciano, proconsul da Betica,
do teor seguinte: "Convem, na verdade,
que 0 poder dos senhores sobre seus es
cravos seja intocavel e que a ninguem
se subtraia direitos. Mas e do interesse
dos pr6prios senhores que nao se negue
amparo a escravos que, com razao, re
correm contra mans-tratos, fome ou 80

frimento insuportavel. Toma, portanto,
conhecimento das queixas dos escravos
da familia de JUlio Sabino que se refu
giaram junto a uma estatua. Se constata-

prio. Comecemos, portanto, pelas pesso
as que estao sob 0 poder alheio.
§ 1. Ora, 0 escravo esta sob 0 poder do
senhor. Na verdade, esse poder e do di
reito das gentes, pois em todos os povos
podemos observar que os senhores ti
nham poder de vida e de morte sobre
seus escravos, e tudo 0 que se adquire
por meio do escravo e propriedade do
senhor.

§ 2. Hoje, porem, nao e dado a quem
vive no Imperio Romano 0 direito de
tratar cruelmente seus escravos alem da
medida e dos motivos admitidos pela
lei. De fato, por declsao do eminente im
perador Antonino, quem matar seu es
cravo sem justa causa sera punido com
pena nao inferior it de quem mata urn
escravo alheio. Alem disso, por decisao
do mesmo principe, e tambem punida a
excessiva severidade dos senhores.

§ 1. - Igitur in potestate sunt servi do
minorum. Quae quidem potestas iuris
gentium est; nam apud omnes peraeque
gentes animadvertere possumus, domi
ni in servos vitae necisque potestatem
fuisse; et quodcunque per servum ac
quiritur, id domino acquiritur.

§ 2. - Sed hoc tempore nullis homini
bus, qui sub imperio Romano sunt, Ii
cet supra modum et sine causa legibus
cognita in servos suos saevire. Nam ex
Constitutione Divi Antonini qui sine
causa servum SUUIn occiderit, non mi
nus puniri iubetur, quam qui alienum
servum occiderit. Sed et maior asperitas
dominorum eiusdem Principis Consti
tutione coercetur.

TiTULO VI

2. ULPIANUS libro VIII. de officio
Proconsulis. - Si dominus in servos
saevierit, vel ad impudicitiam turpem
ll,ue violationem compellat, quae sint
partes Praesidis, ex rescripto Divi Pii ad

lium Marcianum Proconsulem Ba
cae, manifestabitur, Cuius rescripti
rba haec sunt: "Dominorum quidem
testatem in suos servos illibatam esse
ortet, nee cuiquam hominum ius
m detrahi; sed dominorum inte-

t, ne auxilium contra saevitiam, vel
em, vel intolerabilem iniuriam de
etur his, qui iuste deprecantur. Ideo

cognosce de querelis eorum, qui
familia Iulii Sabini ad statuam con
erunt; et si vel durius habitos, quam
uum est, vel infami iniuria affectos
tnovens, veniri iube, ita ut in potesta-67 Glossario, posliminio.

26. JULIANO, Digesto, Livro LXIX.
- Aqueles que estao no utero sao con
siderados, em quase todo 0 direito ci
vil, como ja nascidos, pois herancas
legitimas ja lhes sao devidas, e se uma
mulher gravida e feita prisioneira por
inimigos, 0 filho que dela nascer tern
direito ao posliminio'", seguindo sua
condicao a do pai ou da mae. E, se uma
escrava gravida e capturada, mesmo que
venha a dar it luz na posse de urn com
prador de boa-fe, 0 filho dela nascido
sera considerado como coisa roubada
e, por conseguinte, sua posse nao pode
ser obtida por usucapiao. Segue dai que
tambern 0 liberto, mesmo que seja filho
do senhor, esta na mesma condicao de
quem tern senhor.

TiTULO VI

DAQUELES QUE sxo DE DIREITO
PROPRIO au ALHEIO

27. ULPIANO, Opinioes, Livro V. 
Quem se confessa liberto nao pode
tornar-se livre por nascimento nem por
adocao pelo senhor.

TlTUlOVl

1. GAIa, Instltuicoes, Livro I. - Ha ou
tra divisao de pessoas em termos de di
reito: pessoas de direito pr6prio e pessoas
de direito alheio, Comecemos, portanto,
por pessoas que estao sujeitas ao direito
alheio, pois se compreendcrmos 0 que
sao essas pessoas, compreenderemos ao
mesmo tempo as que sao de direito pr6-

27. ULPIANUS libro V. Opinionum. 
Eum, qui se libertinum esse fatetur, nee
adoptando patronus ingenuum facere
potuit,

26.lULIANUSlibro LXIX. Digestorum.
- Qui in utero sunt, in toto paene iure
civili intelliguntur in rerum natura esse.
Nam et legitimae hereditates his resti
tuuntur, et si praegnans mulier ab hos
tibus capta sit, id quod natum erit, post
�iminium habet, item patris vel matris
conditionem sequitur. Praeterea si an
cilia praegnans surrepta fuerit, quamvis
apud bonae fidei emtorem pepererit, id
quod natum erit, tamquam furtivum
usu non capitur. His consequens est, ut
libertus quoque, quamdiu patroni filius
nasci possit, eo iure sit, quo sunt, qui
patronos habent.

TITULUSVI

DE HIS, QUI SUI VEL ALIENI lURIS
SUNT

DlGESTO

1. GAlUS libro 1.Institutionum. - De
iure personarum alia divisio sequitur,
quod quaedam personae sui iuris sunt,
quaedam alieno iuri subiectae sunt. Vi
deamus itaque de his, quae alieno iuri
subiectae sunt; nam si cognoverimus,
quae istae personae sunt, simul intelli
gemus, quae sui iuris sunt; dispiciamus
itaque de his, quae in aliena potestate
sunt.

I...
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te domini non revertantur; qui si meae
Constitutioni fraudem fecerit, sciet me
admissum severius exsecuturum". Di
vus etiam Hadrianus Umbriciam quan
dam matronam in quinquennium rele
gavit, quod ex levissimis causis ancillas
atrocissime tractasset.

3. GAlUS libro I. Institutionum. 
Item in potestate nostra sunt liberi
nostri, quos ex iustis nuptiis procreave
rimus; quod ius proprium civium Ro
manorum est.

4. UI.PIANUS libro I. Institutionum. 
Nam civium Romanorum quidam sunt
patresfamiliarum, alii filiifamiliarum,
quaedam matresfamiliarum, quaedam
filiaefamiliarum. Patresfamiliarumsunt,
qui sunt suae potestatis, sive puberes,
sive impuberes; simili modo matresfa
miliarum. Filiifamiliarum et filiae, quae
sunt in aliena potestate. Nam qui ex me
et uxore mea nascitur, in mea potestate
est; item qui ex filio meo et uxore eius
nascitur, id est nepos meus et neptis, ae
que in mea sunt potestate; et pronepos
et proneptis, et deinceps ceteri.

5. IDEM libro XXXVI. ad Sabinum. 
Nepotes ex filio, mortuo avo, recidere
solent in filii potestatem, hoc est patris
sui; simili modo et pronepotes, et dein
ceps, vel in filii potestate, si vivit et in
familia mansit, vel in eius parentis, qui

TITULO VI

res terem sido tratados mais duramente
do que ejusto ou ficares sabendo terem
sido vitimas de injustica, determina que
sejam vendidos para nao retornarem ao
poder do senhor. Se ele, 0 senhor, tentar
burlar minha deterrninacao, saiba que
farei cumpri-la mais severamente" 0
imperador Adriano desterrou tambem
certa senhora Umbricia por cinco anos,
por ter tratado cruelmente suas escra
vas por faltas levissimas.

3. GAl0, Instituicoes, Livro I. - Do
mesmo modo estao sob 0 nosso poder
filhos que tivermos gerado em matri
monio legitime. Esse direito e proprio
dos cidadaos romanos.

4. UI.PIAN 0, Instituicoes, Livro I. 
Entre os cidadaos romanos alguns sao
pais de familia", outros filhos de fami
lia, algumas Sao maes de familia, outras
sao filhas de familia. Sao pais de familia
aqueles que tern poder proprio, quer se
jam puberes ou impuberes, Do mesmo
modo, as maes de familia. Sao filhos e
filhas de familia os que estao sob poder
de outro, pois quem nasce de mim e
de minha mulher esta sob meu poder,
quem nasce tambem de meu filho e de
sua mulher, isto e, meu neto e minha
neta, estao igualmente sob 0 meu poder,
como tambem meu bisneto ou bisneta,
e assim por diante.

5. IDEM, Comentarios a Sabino, Li
vro XXXVI. - Netos nascidos de filho,
morto 0 avo, costumam cair sob 0 po-

68 Glcssano, paterfamilias.
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ante eos in potestate est. Et hoc non tan
tum in naturalibus, verum in adoptivis .
quoque iuris est.

6. IDEM libro IX. ad Sabinum. - Fi
Iium eum deflnimus, qui ex viro et
uxore eius nascitur. Sed si fmgamus
abfuisse maritum, verbi gratia per de
cennium, reversurn anniculum inve
nisse in domo sua, placet nobis Iuliani
sententia, hune non esse mariti filium.
Non tamen ferendum Iulianus ait eum,
qui cum uxore sua assidue moratus no
iii fllium agnoscere, quasi non suum.
Sed mihi videtur, quod et Scaevola
probat, si constet maritum aliquamdiu
cum uxore non concubuisse infirmitate
tnterveniente vel alia causa, vel si ea va
letudine paterfamilias fuit, ut generare
non possit, hunc, qui in domo natus est,
licet vicinis scientibus, filium non esse.

7. IDEM libro XXV. ad Sabinum. - Si
qua poena pater fuerit affectus, ut vel
civitatem amittat, vel servus poenae
ctficiatur, sine dubio nepos filii loco
succemt.

8. IDEM libro XXVI. ad Sabinum. 
Patte furioso liberi nihilominus in pa
Ids sui potestate sunt. Idem et in om
nibus est parentibus, qui habent liberos

DIGESTO

der do filho, isto e, de seu proprio pai;
do mesmo modo tambem os bisnetos, e
assim por diante, caem sob 0 poder do
filho, se ele vive e permanece na familia
ou na familia de seu ascendente que an
tes dele detinha 0 patrio poder. E isso e
de direito nao so com relacao aos filhos
naturais como tambem aos adotivos.

6. IDEM, Comentarios a Sabino, Livro
IX. - Define-se filho aquele que nasce
de um homem e de sua esposa. Mas, se,
por hipotese, 0 marido esteve ausente,
digamos, por dez anos, e, ao voltar para
casa, encontra uma crianca de urn ano,
concordamos com a opiniao de Julia
no, segundo a qual a crianca nao efilho
do marido, Mas, diz Juliano, que nao e
admissivel que aquele que coabitou re
gularmente com sua esposa nao queira
reconhecer 0 filho como seu. Mas, me
parece, e assim tambem pensa Cevola,
que, se consta que 0 marido nao teve
relacao com sua esposa durante algum
tempo, por motivo de doenca ou por
outra causa, ou se 0 pai de familia, por
algum problema de saude, nao pode
procriar, a crianca nascida em casa,
mesrno com 0 testemunho dos vizi
nhos, nao eseu filho.

7. IDEM, Comentarios a Sabino, Livro
xxv. - Nao ha duvida de que assume
o lugar de filho 0 neto cujo pai epunido
ou com a perda de cidadania ou eredu
zido acondicao de escravo,

8. IDEM, Comentarios a Sabino, Livro
XXVI. - Filhos de pai louco de modo
algum deixam de estar sob 0 patrio po
der. 0 mesmo acontece com relacao a



11. MODESTINO, Pandectas, Livro I.
- Pilhos naturais ou emancipados nao
sao reduzidos ao patrio poder contra a
vontade deles.

69 Glossanc, adocao.
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1. MODESTINO, Regras, Livro II. 
Nao so a natureza mas tambem a ado
cao faz um filho de familia.
§ 1. 0 termo adocao e de fato generi
co; mas se divide em duas especies, das
quais uma se diz simplesmente adocao,
outra arrogacao, Adotam-se filhos de
familia, arrogam-se pessoas de direito
proprio.

para exercer a magistratura ou a funcao
de tutor.

2. GAIO, Instituicoes, Livro I. - A
adocao em geral ocorre de dois modos:
pela autoridade do principe ou pelo po
der do magistrado. Pela autoridade do
principe, adotamos aqueles que sao de

TfTULOVII

DA ADO<;:AO", EMANCIPA<;:AO
E OUTRAS MANEIRAS DE

CESSA<;:Ao DO PODER

10. ULPIANO, Comentarios aLei Ju
lia e Papla, Livro IV. - Se urn juiz de
cretar que uma pessoa deva ser criada
ou alimentada, convem inquirir sobre
a verdade, se e filho ou nao, pois uma
acao de alimento nao impede a busca da
verdade do fato.

2. GAlUS !ibro I. Institutionum. - Ge
neralis enim adoptio duobus modis fit:
aut Principis auctoritate, aut magistra
IUs imperio. Principis auctoritate adop
ramus eos, qui sui iuris sunt; quae spe
des adoptionis dicitur arrogatio, quia et
is, qui adoptat, rogatur, id est interroga
tur, an velit eum, quem adoptaturus sit,

TITULUSVII

DE ADOPTIONIBUS ET
EMANCIPATIONIBUS ET ALlIS

MODIS, QUIBUS POTESTAS
SOLVITUR

liTUWVII

I. MODESTINUS libro II. Regularum.
,.- Filiosfamilias non solum natura, ve
rum et adoptiones faciunt.
§ I. - Quod adoptionis nomen est qui
dem geuerale; in duas autem species
dividitur, quarum altera adoptio simi
liter dicitur, altera arrogatio. Adoptan
rur filiifamilias; arrogantur, qui sui iuris
sunt.

11. MODESTINUS !ibro I. Pandecta
rum. - Inviti filii naturales, vel eman
cipati non rediguntur in patriam potes
tatem.

10. ULPIANUS libro IV. ad Legem Iu
Ham et Papiam. - Si iudex nutriri vel
'Ili oportere pronuntiaverit, dicendum
est, de veritate quaerendum, filius sit,
1111 non; neque enim alimentorum causa
veritati facit praeiudicium.

todos os ascendentes que tern descen
dentes sob seu poder; pois, uma vez
que 0 costume introduziu 0 direito de
poder sobre terceiros e ninguem pode
abrir mao desse poder, a menos que os
dependentes dele se liberem nos casos
de costume, do mesmo modo e certo
que os dependentes permanecem sob
o poder. Pelo que, nao so ten, sob seu
poder os filhos que gerou antes da lou
cura mas tambem aqueles que, concebi
dos antes da loucura, foram dados aluz
quando ja estava louco. Mas, se a esposa
concebe de marido louco, e justo per
guntar-se se 0 filho nasce sob 0 poder
dele. Pois, embora urn louco nao possa
casar-se, pode, porem, manter 0 matri
monio. E, assim sendo, tera 0 fllho sob 0

seu poder. Por conseguinte, do mesmo
modo, se a louca for a esposa, 0 concebi
do por ela antes da loucura nascera sob
o patrio poder; mas,se, louca, concebeu
do marido que nao estava louco, 0 filho,
sem duvida, nascera sob 0 patrio poder,
porque mantido 0 matrimonio. Mas, se
ambos, marido e esposa, agem no es
tado de loucura, e ela concebe, 0 filho
nascera sob 0 poder do pai, como se nos
loucos remanescessem resquicios de
vontade, pais se 0 matrimonio se man
tern com a loucura de um, manter-se-a
tarnbem com a loucura dos dois.
§ 1. De tal modo 0 pai louco rnantem 0

direito do patrio poder que sera seu 0

que 0 filho tiver adquirido.

9. POMPONIO, Comentarios a Quin
to Mucio, Livro XVI. - Em termos de
direito publico, urn filho esta em pe de
igualdade com urn pai de familia, por
exemplo, esta igualmente habilitado
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in potestate; nam quum ius potestatis
moribus sit receptum, nee possit desi
nere quis habere in potestate, nisi exie
rint liberi quibus casibus solent, nequa
quam dubitandum est, remanere eos in
potestate. Quare non solum eos liberos
in potestate habebit, quos ante furorem
genuit, verum et si qui ante furorem
concepti in furore editi sunt; sed et si
in furore agente eo uxor concipiat, vi
dendum, an in potestate eius nascatur
filius; nam furiosus licet uxorem ducere
non possit, retinere tamen matrimo
nium potest. Quod quum ita se habeat,
in potestate filium habebit. Proinde et si
furiosa sit uxor, ex ea ante conceptus in
potestate nascetur; sed et in furore eius
conceptus ab eo, qui non furebat, sine
dubio in potestate nascetur, quia reti
netur matrimonium. Sed et si ambo in
furore agant, et uxor et maritus, et tunc
concipiat, partus in potestate patris nas
cetur, quasi voluntatis reliquiis in fu
riosis manentibus; nam quum consistat
matrimonium altero furente, consistet
et utroque.

§ 1. - Adeo autem retinet ius potestatis
pater furiosus, ut et acquiratur illi com
modum eius, quod filius acquisivit.

9. POMPONIUS libro XVI. ad Quin
tum Mucium. - Filiusfamilias in pu
blicis causis loco patrisfamilias habetur,
veluti ut magistratum gerat, ut tutor
detur.

TiTUWVI
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1I. IDEM, Comentarios a Sabino, Li
vro IV. - Quem, tendo urn filho, adotar
alguem como neto, como se nascido do
filho, e esse filho nao 0 aceitar como tal,
morto 0 avo, 0 neto nao ficara em poder
do filho.
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7. CELSO, Digesto, Livro XXXIX.
Quando se faz uma adocao, nao eneces
sario para isso a aprovacao daqueles en
tre os quais vigem direitos de agnacao".

10. PAULO, Comentarios a Sabino, Li
vro II. - Se uma pessoa adotar alguem
como neto, como se nascido de um filho
seu e com 0 consentimento desse, que
esta sob seu patrio poder, 0 adotado nao
se torna herdeiro do avo. Assirn sendo,
morto 0 avo, 0 adotado cai sob 0 patrio
poder daquele que tem como pai.

8. MODESTINO, Regras, Livro II. - °
que antes vigia, isto e, que a autoridade
do curador nao interferisse na arraga
~ao, foi devidamente modificado pelo
divo Claudio.

9. ULPIANO, Comentarios a Sabino,
Livro I. - Urn cego pode tanto adotar
quanta ser adotado.

6. PAULO, Comentarios ao Edito, Li
vro xxxv. - Quando se adota alguem
na qualidade de neto como se nascido
de um filho seu, exige-se 0 consenti
mento desse filho, Assim tambem pen
sa Juliano.

to. PAULUS libra II. ad Sabinum. - Si
quisnepotem quasi exfilionatum, quem
in potestate habet, consentiente filio
adoptaverit, non agnascitur avo suus he
res;quippe quum post mortem avi quasi
Inpatris sui recidit potestatem.

9. ULPIANUS libra I. ad Sabinum. 
Etiam caecus adoptare, vel adoptari po
test.

8. MODESTINUS libro II. Regularum.
- Quod, ne curatoris auctoritas inter
cederet in arrogatione, ante tenuerat,
sub Divo Claudio recte mutatum est.
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7. CELSUS libro XXXIX. Digestorum.
- Quum adoptio fit, non est necessa
ria in earn rem auctoritas eorum, inter
quos iura agnationis consequuntur.

6. PAULUS libra XXXV. ad Edictum.
- Quum nepos adoptatur quasi ex fi
lio natus, consensus filii exigitur. Idque
etlam Iulianus scribit.

IDEM libra Iv. ad Sabinum. - Si
qui filium haberet, in nepotis locum

! adoptasset, perinde atque si ex eo fllio
esset, et is filius auctor factus non

esset, mortuo avo non esse nepotem in
potestate filii.
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3. PAULO, Comentarios a Sabino, Li
vro IV. - Se um filho de familia econ
sui ou governador, ele pode dar-se em
adocao ou se emancipar por fua propria
autoridade.

5. CELSO, Digesto, Livro XXVIII.
So no caso de adocao de quem esenhor
de si eque se iudaga sobre sua vonta
de. Mas, se edado em adocao pelo pal,
atente-se i\ manifestacao da vontade de
ambos (do pai e do adotante), quer con
sentindo, quer nao contradizendo.

4. MODESTINO, Regras, Livro II. - Na
opiniao de Neracio, urn magistrado, sob
quem tramitam os autos, pode emanci
par seus filhos ou dol-los em adocao por
sua propria autoridade.

direito proprio, especie de adocao que
se chama arrogacao, porque se pergunta
ao adotante se quer que 0 adotando seja
realmente seu filho legitime e ao que vai
ser adotado se consente que isso se faca.
Pelo poder do magistrado, adotamos
aqueles que estao sob 0 patrio poder de
pais, sejam eles de primeiro grau, isto
e, filhos e filhas, sejam de grau inferior,
como netos, netas, bisnetos e bisnetas.
§ I. Uma coisa ecomum a ambas as es
pecies de adocao: quem nao pode gerar,
como e 0 caso dos eunucos, pode ado
tar.
§ 2. Mas eproprio da adocao que se faz
pela autoridade do principe que aquele
que tern filhos sob seu patrio poder caso
se de em arrogacao, nao so ele se sub
mete ao poder de quem 0 arroga mas
tambem seus filhos, agora na condicao
de netos do arrogador.

4. MODESTINUS libro II. Regularnm.
_ Magistratum, apud quem legis ac
tio est, et emancipare filios suos, et in
adoptionem dare apud se posse Neratii
sententia est.

5. CELSUS libro XXVIII. Digestorum.
- In adoptionibus eorum duntaxat,
qui suae potestatis sunt, voluntas ex
ploratur; sin autem a patre dantur in
adoptionem, in his utriusque arbitrium
spectandum est vel consentiendo, vel
non contradicendo.

3. PAULUS libro IV. ad Sabinum.
Si Consul vel Praeses filiusfamilias sit,
posse eum apud semetipsum vel eman
cipari, vel in adoptionem dari constat.

§ I. - mud utriusque adoptionis com
mune est, quod et hi, qui generare non
possunt, quales sunt spadones, adopta
re possunt.
§ 2. - Hoc vero proprium est eius
adoptionis, quae per Principem fit,
quod is, qui liberos in potestate habet,
si se arrogandum dederit, non solum
ipse potestati arrogatoris subiicitur, sed
et liberi eius in eiusdem fiunt potestate
tanquam nepotes.
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iustum sibi filium esse, et is, qui adop
tatur, rogatur, an id fieri patiatur. Im
perio magistratus adoptamus eos, qui
in potestate parentis sunt, sive primum
gradum liberorum obtineant, qualis est
filius, filia, sive inferiorem, qualis est
nepos, neptis, pronepos, proneptis.
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12. ULPIANUS libro XlV. ad Sabinum.
- Qui liberatus est patria potestate, is
postea in potestatem honeste reverti
non potest, nisi adoptione.

13.PAPINIANUSlibro XXXVI.Quaes
tionum. - In omni fere iure, finita pa
tris adoptivi potestate, nullum ex pris
tina retinetur vestigium; denique et
patria dignitas quaesita per adoptionem
finita ea deponitur.

14. POMPONIUS libro V. ad Sabinum.
- Sed etiam nepos ex filio apud adop
tatum patrem conceptus et natus per
emancipationem iura omnia perdit.

15. ULPIANUS libro XXVI. ad Sabi
num. - Si paterfamilias adoptatus sit,
omnia, quae eius fuerunt et acquiri pos
sunt, tacito iure ad eum transeunt, qui
adoptavit; hoc amplius liberi eius, qui in
potestate sunt, eum sequuntur; sed et hi,
qui postliminia redeunt, vel qui in utero
fuerunt, quum arrogaretur, simili modo
in potestatem arrogatoris rediguntur.

§ 1. - Qui duos filios et ex altero eorum
nepotem habet, si vult nepotem quasi
ex altero natum sic adoptare, potest hoc
efflcere, si eum emanclpaverit, et sic
adoptaverit quasi ex altero natum; facit
enim hoc quasi quilibet, non quasi avus,
et qua ratione quasi ex quolibet natum
potest adoptare, ita potest et quasi ex al
tero filio.
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12. ULPIANO, Cornentarios a Sabino,
Livro XIV. - Quem se emancipa do pa
trio poder nao pode voltar dignamente a
situacao anterior, a nao ser por adocao,

13. PAPINIANO, Questoes, Livro
XXXVI. -Em quase todo direito, ex
tinto a poder do pai adotivo, nao fica
nenhum vestigia da condicao anterior;
cessa tambem a dignidade de pai ad
quirida pela adocao uma vez extinta a
relacao,

14. POMPONIO, Comentarios a Sabi
no, Livro V. - Pela ernancipacao, perde
tambern todos as direitos aneta conce
bido e nascido de filho sob a poder de
pai adotado.

15. ULPIANO, Comentarios a Sabino,
LivroXXVI. - Todos as bens de urn pai
de familia adotado, inclusive as que po
dem ser adquiridos, passam, par tacito
direito, para quem a adotou; seguem
no tambem as mhos que estao sob seu
patrio poder; do mesmo modo caem
sob a poder do arrogador as mhos que
gozem dos beneficios do poslimtnlo"
au que estavam no utero quando a pai
foi arrogado.
§ 1. Quem tern dais filhos e de um de
les tern urn neto, se quiser adotar aneta
como se nascido do outro, podera faze
10, emancipando-o primeiro e depois
a adotando como se nascido do outro;
assim procede como qualquer urn e nao
como avo, e pela mesma razao par que
pode adotar alguem nascido de qual-
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§ 2. - In arrogationibus cognitio verti
tur, num forte minor sexaginta annis sit,
qui arrogat, quia magis liberorum crea
tioni studere debeat, nisi forte morbus
aut valetudo in causa sit, aut alia iusta
causa arrogandi, veluti si coniunctam
sibi personam velit adoptare.
§ 3. - Item non debet quis plures arro
gare, nisi ex iusta causa; sed nee liber
tum alienum, nee maiorem minor.

16. IAVOLENUS libro VI. ex Cassio.
- Adoptio enim in his personis locum
habet, in quibus etiam natura potest ha
here.

17. ULPIANUS libro XXVI. ad Sabi
num. - Nee ei permittitur arrogare,
qui tutelam vel curam alicuius admi
nistravit, si minor viginti quinque an
nis sit, qui arrogatur; ne forte eum ideo
arroget, ne rationes reddat. Item inqui
rendum est, ne forte turpis causa arro
gandi subsit.

§ 1. - Eorum duntaxat pupillorum
arrogatio permittenda est his, qui vel
naturali cognatione, vel sanctissima
affectione ducti adoptarent, ceterorum
prohibenda, ne esset in potestate tuto
rum et finire tutelam, et substitutionem
a parente factam extinguere.

§ 2. - Et primum quidem excutiendum
erit, quae facultates pupilli sint, et quae
eius, qui adoptare eum velit, ut aestime-
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quer urn, assim pode adota-lo como
nascido do outro filho,
§ 2. Nas arrogacoes convem averiguar
se quem arroga tern menos de sessen
ta anos, pais se assim for, emelhor que
cuide de gerar filhos, a menos que es
tejam em causa motivos de saude au
doenca au outro, par exemplo, adotar
alguern de seu parentesco.
§ 3. Do mesmo modo, ninguem deve
fazer muitas arrogacoes, a nao ser par
justa causa; tampouco arrogar liberto
alheio, nem uma pessoa mais jovem ar
rogar uma mais velha.

16. JAVOLENO, Da Doutrina de Cas
sio, Livro VI. - Pais a adocao entre
pessoas acompanha as mesmos proce
dimentos seguidos pela natureza.

17. ULPIANO, Comentarios a Sabino,
Livro XXVI. - Nao epermitido arrogar
a quem teve a tutela au curatela de uma
pessoa, se a arrogado tern menos de vinte
e cinco anos, pais epossivel que a obje
tivo do arrogador seja escapar da presta
cao de contas. Deve-se tambem investi
gar se a motivo da arrogacao nao tern,
par finalidade, algum motivo torpe.
§ 1. A arrogacao de tutelados so deve
ser permitida aqueles que querem ado
tar motivados au par parentesco natu
ral au par profunda afeicao, excluidos
as demais casas, para que nao fique ao
arbitrio dos tutores nao so extinguir a
tutela como tambem tamar sem efeito
substituicao testamentaria feita pelo as
cendente.
§ 2. Epreciso, antes de tudo, que se co
nheca a patrimonio do tutelado e de
quem pretende adota-lo, para que, com-



de escravo nomeado herdeiro substitu
to e de legatarios,
§ 1. Se 0 arrogador deixar de assumir
esse compromisso pode-se mover uma
acao pr6pria contra ele.
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22. ULPIANO, Comentarlos a Sabino,
Livro XXVI. - Se 0 arrogador morrer
e deixar urn filho adotivo impubere e,
pouco depots, morre tambem esse, os
herdeiros do arrogador ficam obriga
dos? Sem duvida, os herdeiros tambem
deverao restituir os bens do arrogado,
alem da quarta parte.
§ 1. Indaga-se: 0 arrogador pode desig
nar herdeiro substituto de seu filho ado
tivo ainda impuberei A meu ver, essa
substituicao e inadmissivel, a menos
que, talvez, se trate da quarta parte que
Ihe toea dos bens do arrogador e que
essa substituicao se proceda ate a pu
berdade. Alern disso, nao e conveniente
que essa quarta parte seja agravada por
urn fideicomisso, para ser restituida a
outro em determinado momento, pois
o direito II quarta parte nao provem da
vontade do arrogador, mas de disposi
cao imperial.
§ 2.°mesmo acontece quando se arro
ga um impubere como filho ou neto.

21. GAIO, Regras, Livro Unico, - Pois
mulheres tambem, por rescrito do prin
cipe, podem ser adotadas.

20. MARCELO, Digesto, livro XXVI.
- Essa caucao e executada se 0 adota
do morre impubere. Embora se fale de
tutelado, vale 0 mesmo quando se trata
de tutelada.

21. GAIUS !ibro singulari Regularum.
- Nam et feminae ex rescripto Princi
pis arrogari possunt.

22. ULPIANUS libro XXVI. ad Sabi
num. - Si arrogator decesserit impu
bere relicto filio adoptivo, et mox im
pubes decedat, an heredes arrogatoris
leneantur? Et dicendum est, heredes
quoque restituturos et bona arrogati, et
praeterea quartam partem.

§ 1. - Quae satisdatio si omissa fuerit,
utilis actio in arrogatorem datur.
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20. MARCELLUSlibro XXVI. Digesto
rum. - Haec autem satisdatio locum
habet, si impubes decessit; sed etsi de
pupillo loquitur, tamen hoc et in pupilla
observandum est.

§ 1. - Sed an impuberi arrogator subs
tiluere possit? Quaeritur. Et puto non
adrnitti substitutionem, nisi forte ad
quartam solam, quam ex bonis eius
consequitur; et hactenus, ut ei usque ad
pubertatem substituat. Ceterum si fidei
eius committat, ut quandoque restituat,
non oportet adrnitti fideicommissum,
quia hoc non iudicio eius ad eum per
venit, sed Principali providentia.

§ 2. - Haec omnia dicenda sunt, sive in
locum filii, sive in locum nepotis aliquis
impuberem arrogaverit.

19. ULPIANO, Comentarios a Sabino,
I.ivro XXVI. - Nao ha duvida de que,
nos termos do compromisso assumido
pelo arrogador, de repassar "para pesso
as 0 bern a que teriam direito" incluem
se questoes de alforria previstas num
testamento secundario, especialmente

18. MARCELO, Digesto, Livro XXV!.
- Nao se deve atender II vontade de
quem quer arrogar urn tutelado, mes
mo que prove sua intencao por motivos
justos, se nao assumir 0 comprornisso,
diante de autoridade publica, de repas
sar qualquer bern de seu tutelado que
cair sob seu poder para pessoas que a
ele teriam direito caso 0 tutelado tivesse
permanecido nessa condicao,
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parados, seja possivei saber se a adocao
e vantajosa para 0 tutelado; depois, co
nhecer a vida de quem quer trazer 0 tu
telado para integrar sua familia; em ter
ceiro lugar, sua idade, para saber se nao
seria melhor pensar em gerar fllhos do
que submeter a seu patrio poder pessoa
de outra familia.
§ 3 . Deve-se, alem disso, verificar se e
conveniente permitir a quem e pai de
urn s6 filho ou de muitos adotar outro,
para que ou nao diminua a expectativa
de heranca dos filhos legitimos que a ela
fazem jus pela obediencia ou 0 adotado
perceba menos do que ihe deveria to
car.
§ 4. As vezes se permitira ao mais pobre
adotar 0 mais rico se for manifesta sua
austeridade de vida ou sua afeicao seja
honesta e publicamente conhecida.
§ 5. E costume, nesses casos, exigir-sc
caucao.

18. MARCELLUSlibro XXVI. Digesto
rum. - Non aliter enim voluntati eius,
qui arrogare pupillum volet, si causam
eius ob alia probabit, subscribendum
erit, quam si caverit servo publico, se
restituturum ea, quae ex bonis eius con
secutus fuerit, illis, ad quos res perven
tura esset, si arrogatus permansisset in
suo statu.

19. ULPIANUS libro XXVI. ad Sabi
num. - His verbis satisdationis, quae
ab arrogatore praestari debet: "ad quos
ea res pertinet" et libertatibus prospec
tum esse, quae secundis tabulis datae
sunt, et multo magis substituto servo,
item legatariis, nemo dubitat.

tur ex comparatione earum, an salubris
adoptio possit pupillo intelligi; deinde,
cuius vitae sit is, qui velit pupillum re
digere in familiam suam; tertio, cuius
idem aetatis sit, ut aestimetur, an melius
sit de liberis procreandis cogitare eum,
quam ex aliena familia quemquam redi
gere in potestatem suam.
§ 3. - Praeterea videndum est, an non
debeat permitti ei, qui vel unum habe
bit, vel plures liberos, adoptare alium;
ne aut illorum, quos iustis nuptiis pro
creaverit, deminuatur spes, quam unus
quisque liberorum obsequio paret sibi;
aut qui adoptatus fuit, minus percipiat,
quam dignum erit eum consequi.
§ 4. - Interdum et ditiorem permitte
tur adoptare pauperiori, si vitae eius so
brietas ciara sit, vel affectio honesta nee
incognita.
§ 5. - Satisdatio autem in his casibus
dari solet.
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23. PAULUSlibro XXXV. ad Edictum .
- Qui iu adoptionem datur, his, quibus
agnaseitur, et cognatus fit, quibus vero
non agnascitur, nee cognatus fit; adop
tio enim non ius sanguinis, sed ius ag
nationis affert. Et ideo si filium adopta
verim, uxor mea illimatris loco non est,
neque enim agnaseitur ei, propter quod
nee cognata eius fit Item nee mater mea
aviae loco illi est, quoniam his, qui extra
familiam meam sunt, non agnaseitur;
sed filiae meae is, quem adoptavi, fra
ter fit, quoniam in famiiia mea est filia,
nuptiis tamen etiam eorum prohibitis.

24. ULPIANUS libro L Disputationum.
- Neque absens, neque dissentiens ar
rogari potest.

25. IDEM libro V. Opinionum. - Post
mortem filiae suae, quae ut materfami
lias quasi iure emaneipata vixerat, et
testamento scriptis heredibus decessit,
adversus factum suum, quasi non iure
eam nee praesentibus testibus eman
eipasset, pater movere controversiam
prohibetur.
§ 1. - Neque adoptare, neque arrogare
'luis absens, nee per alium eiusmodi so
Iennitatem peragere potest.

26. lULIANUS libro LXX. Digesto
rum. - Quem filius meus emaneipatus
adoptaverit, is nepos meus non erit.
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23. PAULO, Comentarios ao Edito, Li
vro Xxxv. - Quem edado em adocao
faz-se cognato de todos de quem se torna
agnate, mas nao se faz cognato de quem
nao se torna agnate", pais a adocao nao
produz laco de sangue, mas de agnacao,
Portanto, se eu adotar alguem como fi
lho, minha esposa nao esta no Iugar de
mae dele nem ele se torna agnato dela e,
por conseguinte, nem ela se torna cog
nata dele. Minha mae tambern nao se
torna avo dele nem ele se torna agnato
de quem esta fora de minha familia. Mas
quem eu adotar como filho torna-se ir
mao de minha filha, pois minha filha faz
parte de minha familia e, por isso, estao
impedidos de contrair matrimonio.

24. ULPIANO, Controversies, Livro
L - Nao pode ser arrogado quem esta
ausente e quem nao consente.

25. IDEM, Opinioes, Livro V. - Urn pai
cuja filha faleeida que vivera ernancipa
da de fato como mae de familia, tendo
instituido herdeiros em testamento, nao
pode contestar sua vontade sob a alega
cao de que a emancipacao nao se tenha
processado nas formalidades legals, in
clusive em testemunhas.
§ 1. Quem esta ausente nao pode nem
adotar nem arrogar nem se fazer repre
sentar por outrem em formalidade des
sa natureza.

26. JULIANO, Digesto, Livro LXX. 
Quem meu filho emaneipado tiver ado
tado nao sera meu neto.
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27. IDEM libro LXXXV. Digestorum.
- Ex adoptivo natus adoptivi locum
obtinet in iure eiviii.

28.GAlUS libro L Institutionum. - Li
berum arbitrium est ei, qui filium et ex
eo nepotem iu potestate habebit, filiurn
quidem potestate dimittere, nepotem
vero in potestate retinere; vel ex diver
so filium quidem in potestate retinere,
nepotern vero manumittere, vel omnes
sui iuris efficere. Eadem et de pronepo
te dicta esse intelligemus.

29. CALLlSTRATUS libro II. Insti
tutionum. - Si pater naturalis Ioqui
quidem non possit, alia tamen modo,
'1uam sermone, manifestum facere pos
sit, velIe se filium suum in adoptionem
dare, perinde confirmatur adoptio, ac si
lure facta esset.

30. PAULUS libro L Regularum. - Et
qui uxores non habent, filios adoptare
possunt.

31. MARCIANUS libro V. Regularum.
Non potest filius, qui est in potesta

te patris, ullo modo compellere eum,
fie sit in potestate, sive naturalis, sive
adoptivus.

32. PAPINIANUS libro XXXI. Quaes
tionum, - Nonnunquam autem impu
bes, qui adoptatus est, audiendus erit, si
pubes factus emaneipari desideret; id
que causa cognita per iudicem statuen
dum erit.
§ 1. - Imperator Titus Antoninus res
cripsit, privignum suum tutori adoptare
permittendum.
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27. IDEM, Digesto, Livro LXXXV. 
Pelo direito civil, 0 filho de adotado se
gue a mesma condicao do pal.

28. GAIO, Instituicees, Livro L 
Quem tiver filho e neto dele naseido
sob seu patrio poder tern 0 livre arbitrio
de emaneipar 0 filho e manter 0 neto
sob seu patrio poder ou, pelo contra
rio, manter 0 filbo sob seu patrio poder
e emaneipar 0 neto, ou pode a ambos
emaneipar. °mesmo vale com relacao
a bisneto.

29. CALfsTRATO, Instituicoes, Livro
II. - Se urn pal natural nao pode falar,
mas, de outra maneira, que nao a pala
vra, pode manifestar sua vontade de dar
seu filbo em adocao, a adocao se efetiva
do mesmo modo como se feita sob as
formalidades legals.

30. PAULO, Regras, Livro L - Quem
nao tern esposa pode adotar filhos.

31. MARCIANO, Regras, Livro V. 
Urn filho, seja natural ou adotivo, que
esta sob 0 poder do pai de nenhum
modo pode forca-lo a emancipa-lo de
seu patrio poder.

32. PAPINIANO, Questoes, Livro
XXXI. - As vezes, urn adotado impu
bere deve ser ouvido se, tornando-se
pubere, deseja emancipar-se. Isso sera
deeidido por um juiz depois de tomar
conhecimento do motivo.
§ 1. ° imperador Tito Antonino deci
diu, por rescrito, ser permitido ao tutor
adotar seu enteado.
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33. MARCIANUS libro V. Regularum.
_ Et si pubes factus non expedire sibi
in potestatem eius redigi probaverit, ae
quum esse emancipari eum a patre adop
tivo, atque ita pristinum ius recuperare.

34. PAULUS libro XI. Quaestionum.
_ Quaesitum est, si tibi filius in adop
tionem hac iege sit datus, ut post trien
nium puta eundem mihi in adoptionem
des, an actio ulla sit? Et Labeo putat
nullam esse actionem; nec enim mori
bus nostris convenit filium temporalem

habere.

35. IDEM libro I. Responsorum. - Per
adoptionem dignitas non minuitur, sed
augetur; unde Senator, etsi a plebeio
adoptatus est, manet Senator; similiter
manet et Senatoris filius,

36. IDEM libro XVIII. Responsorum.
_ Emancipari filium a patre quocun
que loco posse constat, ut exeat de pa

tria'potestate.
§ 1. _ Apud Proconsulem etiam in ea
provincia, quam sortitus non est, et rna
numitti, et in adoptionem dari posse

placet.

37. IDEM, libro II. Sententiarum.
_ Adoptare quis nepotis loco potest,

etiamsi fllium non habet.
§ 1. - Eum, quem quis adoptavit,
emancipatum, vel in adoptionem da
tum iterum non potest adoptare.

38. MARCELLUS libro XXVI. Digesto
rum. - Adoptio non iure facta a Prin

cipe confirmari potest;

33. MARCIANO, Regras, Livro V.
Mas, se, tornado pubere, provar que nao
lhe convem estar sob 0 poder do pai ado
tivo, e justo que seja emancipado e, assim,
recupere sua condicao legal anterior.

34. PAULO, Questoes, Livro XI.
Levantou-se a seguinte questao: seria
legitimo um filho te ser dado em ado
<;ao a condicao de, por exemplo, apes
tres anos, transferi-lo, em adocao, para
mim? Segundo Labeao, isso e ilegitimo,
nem convem a nossos costumesa figura
de filho temporario,

35. IDEM, Respostas. Livro I. - A dig
nidade nao e diminuida, mas aumentada
pela adocao. Dai um senador, mesmo se
tiver sido adotado por um plebeu, con
tinua sendo senador. Do mesmo modo,

filho de senador.

36. IDEM, Respostas. Livro XVIII. - f:,
legitimo um pai poder emancipar um
filho em qualquer lugar, para libera-lo

do patrio poder.
§ 1. E permitido dar-se em adocao ou
ser alforriado diante de um proconsul
mesmo em provincia que nao Ihe tenha

sido atribulda.

37. IDEM, Sentencas.Livre II. - E pos
sfvel adotar alguem como neto, rnesmn

que nao tenha mho.
§ 1.°adotado, uma vez emancipado Otl

dado em adocao, nao pode ser de novo
adotado por quem primeiro 0 adotou.

38. MARCELO, Digesto, Livro XXVI
_ Uma adocao feita sem as devida:

TfTULOVlI

39. ULPIANUS libro III. De offieio
Consulis. - nam ita Divus Marcus Eu
tychiano rescripsit: "Quod desideras, an
impetrare debeas, aestimabunt iudices
adhibitis etiam his, qui contradicent,
id est, qui laederentur confirmatione
adoptionis"

40. MODESTINUS libro I. Differentia
rum. - Arrogato patrefamilias, Iiberi,
qui in eius erant potestate, nepotes apud
arrogatorem efficiuntur, simulque cum
suo patre in eius recidunt potestatem;
quod non similiter in adoptione contin
"it, nam nepotes ex eo in avi naturalis

potestate.
- Non tantum quum quis adoptat,
et quum arrogat, maior esse debet

, quem sibi per arrogationem, vel per
optionem filium facit; et utique ple

pubertatis, id est decem et octo an-
eum praecedere debet.
- Spado arrogando suum heredem
adsciscere potest; nee ei corporale

um impedimento est.

IDEM libro II. Regularum. - Si
r filium, ex quo nepos illi est in po
te, emancipaverit, et postea eum
taverlt, mortuo eo nepos in patris
revertitur potestatem. Nee is nepos

patris revertitur potestatem, quem
s retinuerit filio dato in adoptionem,
m denuo redadoptavit.

IDEMlibro I. Pandectarwn. - Etiam
tem in adoptionem dare possumus.

DIGESTO

formalidades legais pode ser confirma
da pelo principe;

39. ULPIANO, Da Puncao de Consul,
Livro III. - pois assim respondeu 0

imperador Marco, por rescrito, a Euti
quiano: "Se deves ou nao conseguir 0

que desejas, avaliarao os juizes, apos
ouvir a parte contraria, isto e. aqueles
que serao prejudicados pela confirma
cao da adocao"

40. MODESTINO, Diferencas, Livro
I. - Arrogado um pai de familia, os fi
lhos que estavam sob seu patrio poder
tornam-se netos do arrogador e, junta
mente com 0 pal, passam ao poder dele,
o que nao acontece na adocao, pois os
netos, filhos do adotado, se mantem sob
o poder do avo natural.
§ 1. Quem adota ou arroga alguem
como mho deve ser mais velho do que
o adotado ou arrogado e, alem disso, ter
chegado aplena puberdade, isto e, ter
mais de dezoito anos que 0 fi!ho adota
do ou arrogado.
§ 2. Um eunuco pode procurar-se her
deiro por meio de arrogacao: sua defici
encia ftsica nao constitui impedimento.

41. IDEM, Regras, Livro II. -' Se um
pai tiver emancipado um filho e manti
do sob seu patrio poder neto tido desse
filho, que depois adotou, esse neto, apos
a morte do avo, nao voltara ao poder do
pai. Tampouco 0 neto que 0 avo man
teve sob seu poder ao dar seu fi!ho em
adocao e a quem de novo adotou.

42. IDEM, Pandectas, Livro I. - Ate
um bebe pode ser dado em adocao,
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direito divino sao, por assim dizer, coi
sas sagradas e religiosas", Coisas sagra
das, por exemplo, muros e portoes, sao
tambem, de certo modo, de direito di
vino. 0 que, porern, e de direito divino
nao faz parte dos bens de ninguem, mas
o que e de direito humano, na maior
parte das vezes, pertence aos bens de
alguem: mas pode tambem nao fazer
parte dos bens de ninguem, pois bens
de heranca, antes que haja urn herdeiro,
nao pertencem a nlnguern. Mas as coi
sas que sao de direito humano ou sao
publicas ou sao privadas. As publicas
sao tidas como bern de ninguem, mas
bens da coletividade. Sao, porem, priva
das as que pertencem a cada urn.
§ 1. Alern disso, algumas coisas sao ma
teriais, outras imateriais. Sao materiais
as coisas que podem ser tocadas, como
terra, escravo, veste, ouro, prata, enfim,
inurneras coisas. Sao imateriais as que
nao podem ser tocadas, isto e, as coisas
que consistem num direito, como he
ranca, usufruto, obngacoes de algum
modo assumidas. Nao vern ao caso 0

fato de haver na heranca coisas mate
rials, pois os frutos percebidos de uma
propriedade sao fisicos e aquilo que nos
e devido por alguma obrigacao em geral
ematerial, como terra, escravo, dinhei
roo Alem disso, 0 proprio direito de su
cessao, 0 proprio direito de usar, de fruir
e 0 direito de obrigacoes e imaterial. Na
mesma classe estao os direitos de pro
priedade urbana e de propriedade rural,
que tambem se chamam servidoes,
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est, id nullius in bonis est; id vero, quod
humani iuris est, plerumque alicuius in
bonis est; potest autem et nullius in bo
nis esse; nam res hereditariae antequam
aliquis heres existat, nullius in bonis
sunt, Hae autem res, quae humani iu
ris sunt, aut publicae sunt, aut privatae;
quae publicae sunt nullius in bonis esse
ereduntur; ipsius enim universitatis esse
creduntur, Privatae autem sunt, quae
singulorum sunt.

§ 1. - Quaedam praeterea res corpora
les sunt, quaedarn incorporales. Corpo
rales hae sunt, quae tangi possunt, veluti
fundus, homo, vestis, aurum, argentum,
et denique aliae res innumerabiles. In
corporales sunt, quae tangi non possunt;
qualia sunt ea, quae in iure consistunt,
sicut hereditas, usufructus, obligationes
t!uoquo modo contractae. Nee ad rem
pertlnet, quod in hereditate res corpo
rales continentur; nam et fructus, qui
ex fundo percipiuntur, corporales sunt;
et id, quod ex aliqua obligatione nobis
debetur, plerumque corporale est, veluti
fundus, homo, pecunia; nam ipsum ius
successionts, et ipsum ius utendi fruen
di, et ipsum ius obligationis incorporale

Eodem numero sunt et iura prae
dlorum urbanorum et rusticorum, quae
~tiam servitutes vocantur.

45. PAULO, Comentarios it Lei Julia e
Papia, Livro III. - Os encargos daquele
que foi dado em adocao se transferem

para 0 pai adotivo.
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44. PR6CUI.O, Epistolas, Livro VIII. 
Se uma pessoa tern neto de urn mho e
adota alguem na qualidade de neto, nao
me parece que, morto 0 avo, havera di
reitos de consanguinidade entre netos.
Mas, se 0 adotou de modo que tambem
fosse seu neto nos termos da lei, digamos,
como se nascido de Lucio, seu filho, e da
esposa dele, entao penso 0 contrario,

46. ULPIANO, Comentartos it Lei Julia
e Papia, Livro IV. - Por concessao do
principe, 0 filho que tive na escravidao
pode passar ao meu patrio poder, mas
sem duvida continuara sendo liberto".

1. GAIO, Instituicocs, Livro II. - A
principal divisao das coisas compreende
duas partes: umas sao de direito divino,
outras, de direito humane. As coisas de

LO\/[ Ii

43. POMPONIO, Comentarios a Quin
to Mucio, Livro XX. - As adocoes se
fazem nao so como filhos mas tambem
como netos, de modo que 0 adotado seja
considerado por lei nosso neto como se
nascido de urn filho ou nascido de pai

incerto.

46. ULPIANUS libro IV. ad Legem lu
liam et Papiam. - In servitute mea
quaesitus mihi filius in potestatem meam
redigi beneficio Principis potest; liberti
num tamen eum manere non dubitatur.

1. GAIUS libro II. Institutionum.
Summa rerum divisio in duos articulos
deducitur; nam aliae sunt divini iuris,
aliae humani. Divini iuris sunt veluti res
sacrae et religiosae. Sanctae quoque res,
veluti muri et portae, quodammodo di
vini iuris sunt. Quod autem divini iuris

44. PROCULUS libro VIII. Epistola
rum. - Si is, qui nepotem ex filio ha
bet, in nepotis loco aliquem adoptavit,
non puto, mortuo avo iura consangui
nitatis inter nepotes futura esse; sed si
sic adoptavit, ut etiam iure legis nepos
suus esset, quasi ex Lucio puta filio suo,
et ex matrefamilias eius natus esset,

contra puto.

TITULUS VIII

DE DIVISIONE RERUM ET
QUALITATE

45. PAULUS libro III. ad Legem luliam
et Papiam. - Onera eius, qui in adop
tionem datus est, ad patrem adoptivum

transferuntur.

43. POMPONIUS libro XX. ad Quin
tum Mucium. - Adoptiones non so
lum filiorum, sed et quasi nepotum
fiunt, ut aliquis nepos noster esse videa
tur, perinde quasi ex filio, vel incerto

natus sit.

~)
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2. MARCIANUS libra III. Institutio
num. - Quaedam naturali iure com
munia sunt omnium, quaedam uni
versitatis, quaedam nullius, pleraque
singulorum, quae variis ex causis cui
que acquiruntur.
§ 1. - Et quidem naturali iure omnium
communia sunt illa: aer, aqua prafluens,
et mare, et per hoc litora maris.

3. FI.ORENTINUS libra VI. Institu
tionum. - Item lapilli, gemmae, ce
teraque, quae in litore invenimus, iure
naturali nostra statim fiunt.

4. MARCIANUS libra III. Institutio
num. - Nemo igitur ad litus maris
accedere prahibetur piscandi causa,
dum tamen villis, et aedificiis, et monu
mentis abstineatur, quia non sunt iuris
gentium, sicut et mare; idque et Divus
Pius piscatoribus Formianis et Capena
tis rescripsit.

§ 1. - Sed flumina paene omnia et por
tus publica sunt.

5. GAIUS libra II. Rerum quotidiona
rum sive aureorum. - Riparum usus
publicus est iure gentium, sicut ipsius
fluminis. Itaque navem ad eas appelle
re, funes ex arboribus ibi natis religare,
retia siccare et ex mari reducere, onus
aliquid in his reponere cuilibet liberum
est, sicuti per ipsum flumen naviga
reo Sed proprietas illorum est, quorum
praediis haerent; qua de causa arbores
quoque in his natae eorundem sunt.

2. MARCIANO, Instltuicoes, Livro III.
_ Algumas coisas sao comuns a todos
pelo direito natural, outras pertencem a
coletividade, outras nao sao de ninguem,
a maior parte pertence aos individuos,
por eles de varios modos adquiridas.
§ 1. Sao certamente comuns a todos, pelo
direito natural, 0 ar, a ligna corrente, 0

mar e, por meio dele, a costa maritima.

3. FLORENTINO, Instituicoes, Livro
VI. - Do mesmo modo, pedras precio
sas, perolas e demais coisas que acha
mos no litoral tornam-se imediatamen
te nossas pelo direito natural.

4. MARCIANO, Instituicoes, Livra III.
_ A nmguem, portanto, e proibido ter
acesso ao litoral maritima para pescar,
desde que respeite a propriedade de ca
sas, construcoes e monumentos porque
nao sao do direito das gentes, como e0

mar. Foi nesse sentido que 0 divo Pio se
pronunciou, por rescrito, aos pescado
res de Formia e de Capena.
§ 1. Mas quase todos os rios e portos sao

publicos.

5. GAIO, Diario, I.ivra II. - °uso das
margens e publico conforme 0 direito
das gentes, como 0 uso do proprio rio.
Assim, edado a qualquer um conduzir
sua embarcacao para a margem, atar
cordas em arvores ali nascidas, por re
des para secar e traze-las do mar e nas
margens depositar alguma carga, como
tambern e livre a navegacao pelo mes
mo rio. Mas a propriedade dessas mar
gens edaqueles cujas construcoes estao
contiguas, razao pela qual sao tambem
deles as arvores ali nascidas.
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§ 1.- 1.0 mari piscantibus liberum est ca
sam in litore ponere, in qua se recipiant,

6.MARCIANUSlibro III.lnstitutionum.
.~ in tantum, ut et soli domini constitu
antur, qui ibi aedificant, sed quamdiu ae
dificium manet; alioquin aedificio dilap
so quasi iure postliminii revertitur locus
in pristinam causam er, si alius in eadem
loco aedificaverit, eius fiet.

§ 1. - Universitatis sunt, non singu
lorum, veluti quae in civitatibus sunt
theatra, et stadia, et similia, et si qua
(Ilia sunt communia civitatum. Ideoque
nee servus communis civitatis singulo
rum pra parte intelligitur, sed universi
tatis. Et ideo tam contra civem, quam
pro eo posse servum civitatis torqueri
Clivi Fratres rescripserunt. Ideo et liber
tus civitatis non habet necesse veniam
fidicti petere, si vocet in ius aliquem ex
elvlbus.

2. - Sacrae res, et religiosae, et sane
in nullius bonis sunt.
- Sacrae autem res sunt hae, quae

lice consecratae sunt, non private; si
ergo privatim sibi sacrum consti

rit, sacrum non est, sed profanum.
nel autem aede sacra facta, etiam di-
o aedificio locus sacer manet.

, - Religiosum autem locum unus-
, 'que sua voluntate facit, dum mor

I infert in locum suum. In com
e autem sepulcrum etiam invitis
is licet inferre, Sed et in alienum

111 concedente domino licet infer-
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§ 1. Pescadores de mar podem construir
cabana na costa para se abrigarem,

6. MARCIANO, Instituicoes, Livra III.
- de modo que so se tornam donos
aqueles que ali constroem e enquanto
durar a construcao, Pelo contrario, des
moronada a construcao, a semelhanca
do direito de posliminio", 0 solo volta a
sua condicao anterior, e se outra pessoa
ali construir, 0 solo tornar-se-a dela.
§ 1. Pertencem a coletividade, e nao a
individuos, coisas proprias de cidades,
como teatros, estadios e outros, como
tambern outras coisas que sao comuns
as cidades. Assim 0 escravo publico nao
econsiderado bem de individuos, mas
exclusivamente da coletividade. Por
isso, as divas Irmaos" determinam, par
reserito, que um escravo da cidade pode
ser torturado tanto contra um cidadao
como a favor dele. Pela mesma razao, 0

liberto de uma cidade nao tem necessi
dade de se valer do Edito para pracessar
um cidadao.
§ 2. As coisas sagradas, pias e santas nao
sao bens de ninguem".
§ 3. Coisas sagradas sao coisas publicas
e nao particularmente dedicadas; se al
guem, portanto, constituir algo sagrado
para si proprio, isso nao esagrado, mas
profano. Mas, uma vez sagrado um edi
flcio, mesmo se demolido, 0 local per
manece sagrado.
§ 4. Cada qual torna voluntariamente
um lugar inviolavel, quando ali enter-

75 Glossarto, poslimfnio.

76 Glossano, Dais Irmaos.

77 Glossano, sanctum, sacrum. religiosum.



I..

DlGESTO

re, et licet postea ratum habuerit. quam
illatus est mortuus, religiosus locus fit.

§ 5. - Cenotaphium quoque magis pla
cet locum esse religiosum, sicut testis in

ea re est Virgilius;

7. ULpIANUS libro XXV. ad Edictum.
_ sed Divi Fratres contra rescripse

runt.

8. MARCIANUS libro rv Regularum.
_ Sanctum est, quod ab iniuria homi
num defensum atque munitum est.
§ 1. - Sanctum autem dictum est a sag
minibus. Sunt autem sagmina quaedam
herbae. quas legati populi Romani ferre
solent, ne quis eos violaret, sicut lega
ti Graecorum ferunt ea, quae vocantur

cerycia.

§ 2. - In municipiis quoque muros
esse sanctos, Sabiuum recte respondisse
Cassius refert, prohiberique oportere,
ne quid in his immitteretur.

9. ULpIANUS libro LXVlII. ad Edic
tum. - Sacra loca ea sunt, quae publice
sunt dedicata, sive in civitate, sint, sive

in agro.
§ 1. - Scieudum est, locum publicum
tunc sacrum fieri posse, quum Priuceps
eum dedicavit, vel dedicandi dedit po

testatem.
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ra algum morto. Mas e licito enterrar
numa sepultura comum mesmo contra
a vontade dos demais, Mas elicito en
terrar em lugar alheio com a autoriza
cao do dono, e mesmo se ratificado de
pois do sepultamento do morto, 0 lugar
se torna inviolavel.
§ 5. Tumulo honorario etambern con
siderado como lugar inviolavel, como 0

atesta Virgilio;

7. ULPIANO, Comentarios ao Edito,
Livro XXv. - mas os divos Irrnaos, em
rescrito, pronunciaram-se contraria

mente".

8. MARCIANO, Regras, Livro IV. - E
inviolavel tudo 0 que e resguardado e
protegido contra a profanacao.
§ 1. Diz-se que 0 termo sanctum (invio
lavel) vem de sagmen (verbena). Sagmen
euma especie de erva que os legados do
povo romano costumam usar para que
se respeite sua imunidade, do mesmo
modo que os legados dos gregos por
tam 0 que eles chamam de caduceu.
§ 2. Cassie conta que Sabino teria acer
tadamente respondido que os muros
dos municipios tambem sao santos (in
violaveis) e que convinha estabelecer
que neles nada se introduzisse.

9. ULPIANO, Comentarios ao Edito,
Livro LXVIlI. - Sao sagrados os locais
publicamente dedicados, quer na cida
de, quer no campo.
§ 1. Convem saber que um local publico
pode entao tornar-se sagrado quando
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§ 2. -lllud notandum est, aliud esse sa
erum locum, aliud sacrarium; sacer lo
cus est locus consecratus; sacrarium est
locus, in quo sacra reponuntur, quod
etiam in aedificio privato esse potest: et
solent, qui liberare eum locum religione
volunt, sacra inde evocare.

§ 3. - Proprie dicimus sancta, quae ne
que sacra, neque profana sunt, sed sane
tione quadam confirmata, ut leges sane
tae sunt, sanctione enim quadam sunt
subnixae, quod enim sanctione quadam
subnlxum est, id sanctum est, etsi Deo
non sit consecratum. Et interdum in
sanctionfbus adiicitur, ut, qui ibi aliquid
eomrnisit, capite puniatur.

- Muros autem municipales nec
teuicelre licet sine Principis vel Praesidis
i1_\leto,rit:ate, nec aliquid iis coniungere

superponere.
- Res sacra non recipit aestimatio-

pOMPONlUS libro VI. ex Plautio.
risto ait, sicut id, quod in mare ae

catum sit, fieret privatum, ita quod
i occupatum sit, fieri publicum.

I'OMPONlUS libro II. ex variis lee
ibus. - Si quis violaverit muros, ca
punitur, sicuti si quis transscendet
s admotis vel alia qualibet ratione;
cives Romanos alia, quam per por
egredi non licet, quum ilIud hostile
ominandum sit; nam et Romuli fra-
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o principe 0 dedicou ou deu poder de
dedica-lo.
§ 2. Ebom saber que iocal sagrado e sa
crario sao coisas distintas. Local sagra
do e um local consagrado; sacrario e0

local onde se guardam coisas sagradas,
que pode, inclusive, estar em ediflcio
particular, e quem quer destituir um
lugar de inviolabilidade costuma dali
retirar as coisas sagradas.
§ 3. Chamamos propriamente de santas
(inviolaveis) coisas que nao sao nem
sagradas nem profanas, mas sao prote
gidas por alguma sancao. Assim sao as
leis, pois apoiadas em alguma sancao:
o que se apoia em alguma sancao, isso
esanto, embora nao seja consagrado a
Deus. E as vezes se acrescenta asancao
que se alguem atentar contra 0 sancio
nado seja punido de morte.
§ 4. Nao elicito, porem, reformar mura
!has municipals, nem algo a elas acres
centar ou !hes sobrepor sem a autoriza
cao do principe ou do governador.
§ 5. Coisa sagrada nao tem preco,

10. POMPONIO, Doutrina de Plaucio,
Livro VI. - Diz Aristao que do mesmo
modo que se torna particular 0 que se
constroi no mar, assim tambern se torna
publico 0 que 0 mar ocupa.

11. POMPONIO, Doutrina de Varios
Autores, Livro II. - Se alguem vio
lar muralhas sera punido de morte, do
mesmo modo quem as transpoe por
meio de escadas ou de qualquer outra
forma, pois nao e permitido a um ci
dadao romano sair de outro modo que
nao seja pelos portoes. Ehostil e conde-

~,/;-•
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ter Remus occisus traditur ob id, quod
murum transscendere voluerit.

TITULUSIX

DE SENATORIBUS

1. ULPIANUS !ibro LXII. ad Edictum.
_ Consulari feminae utique Consula
rem virum praeferendum nemo ambi
git. Sed vir Praefectorius an Consuluari
feminae praeferatur, videndum. Putem
praeferri, quia maior dignitas est in

sexu virili.

§ 1. - Consulares autem feminas dici
mus Consularium uxores; adiicit Satur
ninus etiam matres, quod nee usquam
relatum est, nee unquam receptum.

2. MARCELUS !ibro III. Digestorum.
_ Cassius Longinus non putat ei per
mittendum, qui propter turpitudinem
Senatu motus nee restitutus est, iudica
re, vel testimonium dicere, quia lex Iulia
repetundarum hoc fieri vetat.

3. MODESTINUS !ibro VI. Regularum.
_ Senatorem remotum Senatu capite
non minui, sed Romae morari Divus
Severus et Antoninus permiserunt.

navel faze-lo de outra forma. Conta-se
que Remo, irmao de Romulo, foi morto
por causa disso, por ter querido passar
por cima da muralha.

TITULO IX

DOS SENADORES

1. ULPIANO, Comentarios ao Edito,
Livro LXII. - Em geral nmguern duvi
da que urn cidadao da classe consular
tern precedencia sobre esposa da classe
consular. Mas teria urn cidadao da clas .
se prefeitoral precedencia sobre rnulher
da classe consular. Eu diria que sim,
pais ha mais dignidade no sexo viril?".
§ 1. Chamamos de mulher da classc
consular esposas de ex-consules. Satur
nino acrescenta tambem as maes, mas
nao ha registro disso, nem nunca foi

admitido.

2. MARCELO, Digesto, Livro III.
Cassia Longino e de parecer que nan
deve ser permitido a alguem, expulso
do Senado par falta de decoro e nao tc
nha sido reabilitado, julgar ou testemu
nhar, porque a Lei Iulia sobre peculato

o proibe.

3. MODESTINO, Regras, Livro VI,

- Os imperadores Severo e Antonino

7~ Os romanos tinham em muito apre~o a asccu
dencla das pessoas cujos titulos geravam 0 qm
se poderia chamar de hierarquia social com,
tituida por classes. Havia assim as classes sc
natorias, consulares, pretorias constituidas lit<
descendentes de detentores dessas dignidadcs

rrruio IX

4. POMPONIUS !ibro XII. ex varlis lee
tionibus. - Qui indignus est inferiore
ordine, indignior est superiore.

$. ULPIANUS !ibro I. ad Legem Iuliam
et Papiam. - Senatoris filium accipere
debemus non tantum eum, qui natura
lis est, verum adoptivum quoque; ne
que intererit, a quo, vel qualiter adopta
tus fuerit; nee interest, iam in Senatoria
dtgnttatc constitutus eum susceperit, an
antedignitatem Senatoriam.

Lj, PAULUS !ibro II. ad Legem Iuliam
~tPapiam. - Senatoris filius est et is,
quem in adoptionem accepit, quamdiu
Lamen in familia eius manet; emanci
~atus vera nomen filii emancipatione
llmittit.

, - A Senatore in adoptionem filius
s ei, qui inferioris dignitatis est,

si Senatoris filius videtur; quia non
ittitur Senatoria dignitas adoptione

ioris dignitatis, non magis, quam
~onsularisdesinat esse.

,PIANUS !ibro I. ad Legem Iuliam
piam. - Emancipatum a patre
ore quasi Senatoris filium haberi

et.
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permitiram que um senador afastado
do Senado nao perdesse seus direitos
civis (capitis diminutio) e continuasse
residindo em Roma.

4. POMPONIO, De Diversos Autores,
Livro XII. - Quem eindigno de uma
classe inferior, mais indigno ede uma
superior.

5. ULPIANO, Comentarios aLei JUlia e
Papia, Livro I. - Devemos reconhecer
como filho de senador nao so 0 natural
mas tambem 0 adotivo; nao interessa de
quem tenha sido adotado e de que clas
se social provenha. Tampouco importa
se 0 adotou ja na dignidade de Senador
ou antes disso.

6. PAULO, Comentarios aLei JUlia e
Papia, Livro II. - Filho de Senador e
tarnbern aquele que foi adotado, mas
so pelo tempo em que permaneceu na
familia; emancipado, perde 0 titulo de
mho.
§ 1. Urn filho dado em adocao por urn
senador a alguem de dignidade inferior
econsiderado filho de senador, pois nao
perde a dignidade senatorial pela ado
cao de dignidade inferior, do mesmo
modo que um ex-consul nao deixa de
ser da classe consular.

7. ULPIANO, Comentarlos aLei JUlia
e Papia, Livro I. - Considera-se filho
de senador 0 emancipado por pai se
nador".

80 Nao ha contradicao corn 0 item 6 supra. Ali se
trata de filho adotivo e nesse item 7 nao se fala
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§ I. - Item Labeo scribit, etiam eum,
qui post mortem patris Senatoris na
tus sit, quasi Senatoris filium esse. Sed
eum, qui, posteaquam pater eius de Se
natu motus est, concipitur et nascitur,
Proculus et Pegasus opinantur non esse
quasi Senatoris filium. Quorum senten
tia vera est; nee enim proprie Senatoris
filius dicetur is, cuius pater Senatu mo
tus est, antequam iste nasceretur. Si quis
conceptus quidem sit, antequam pa
ter eius Senatu moveatur, natus autem
post patris amissam dignitatem, magis
est, ut quasi Senatoris filius intelligatur;
tempus enim conceptionis spectandum
plerisque placuit.

§ 2. - Si quis et patrem, et avum habue
rit Senatorem, et quasi filius, et quasi
nepos Senatoris intelligitur. Sed si pater
amiserit dignitatem ante conceptionem
huius, quaeri poterit, an, quamvis quasi
Senatoris filius non intelligatur, quasi
nepos tamen intelligi debeat? Et magis
est, ut debeat; ut avi potius ei dignitas
prosit, quam obsit casus patris.

8. IDEM libro VI. Fideicommissorum.
- Feminae nuptae clarissimis personis
clarissimarurn personarum appellatio
ne continentur. Clarissimarurn femi
narum nomine Senatorum flliae, nisi
quae viros clarissimos sortitae sunt, non
habentur; feminis enim dignitatem cla
rissimam mariti tribuunt, parentes vero
donee plebeii nuptiis fuerint copulatae.
Tamdiu igitur clarissima femina erit,
quamdiu Senatori nupta est, vel claris
simo, aut separata ab eo alii inferioris
dignitatis non nupsit.

§ I. Do mesmo modo escreve Labeao qUl'
etambem considerado filho de senador
aquele que nasce apes a morte de pai se
nador. Na opiniao, porem, de Proculo e
Pegaso, 0 mho concebido e nascido apos
o pai senador ter sido afastado do Sena
do nao econsiderado mho de senador,
Opiniao correta, pois nao se dira fllho
propriamente de senador aquele cujo
pai foi afastado do Senado antes de sell
nascimento. Mas, se concebido antes de
ser 0 pai afastado do Senado e nascido,
porern, apos a perda da dignidade pelo
pai, ha mais raziio para ser considerado
como filho de senador, pois, segundo
muitos entendem, 0 momenta a se leva!'
em conta e 0 da concepcao,
§ 2. Se alguem tern pai e avo senadores,
entende-se como nao so filho mas neto
de senador. Mas, se 0 pai tiver perdido
essa dignidade antes da concepcao dele,
pcde-se indagar se, embora nao seja
considerado mho de senador, deva ser
considerado neto de senador. Emais do
que justo que assim 0 seja, uma vez que
a dignidade do avo lhe emais vantajosa
do que 0 infortunio do pai.

8. IDEM Fideicomissos, Livro VI.
Mulheres casadas com pessoas ilustres
incluem-se na categoria de pessoas ho
noraveis, Nao se considerarn como mu~

lheres honoraveis filhas de senadores, a
menos que casern com homens ilustres,
pois os maridos transmitem as mulhe
res sua dignidade, enquanto os pais so
o fazem quando a filha se casa com ple-

de adocao, dai se pressupor tratar-se de filho
natural.

tiTULO IX

'I. PAPINIANUS libro IV. Response
fum. - Filiam Senatoris nuptias liberti
~ecutam patris casus non facit uxorem;
I1l1m quaesita dignitasliberis propter
easum patris remoti a Senatu auferenda
non est.

10. ULPIANUS libro XXXIV. ad Edic
hun. - Liberos Senatorum accipere
debemus non tantum Senatorum filios,
verum omnes, qui geniti ex ipsis exve
llherls eorum dicantur; sive naturales,
aive adoptivi sint liberi Senatorum, ex
quibus nati dicuntur. Sed si ex filia Se
natoris natus sit, spectare debemus pa
trls eius conditionem.

I L PAULUS libro XLI. ad Edictum.
Senatores, licet in urbe domicilium

habere videantur, tamen et ibi, unde
nrlundi sunt, habere domicilium intelli
~l1ntur, quia dignitas domicilii adiectio
nem potius dedisse, quam permutasse
vldetur,
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beu". Assim, a mulher sera, portanto,
honoravel enquanto estiver casada com
senador ou com varao ilustre ou, se dele
separada, nao se casar com alguem de
dignidade inferior.

9. pApINIANO, Respostas, Livro IV. °infortunlo do pai nao legilima 0 casa
mento de fllha de senador com liberto,
pois os mhos nao devem ser privados de
urna dignidade adquirida por causa do
infortunio do pai afaslado do Senado.

10. ULPIANO, Comentarios ao Edito,
Livro XXXIV. - Devemos considerar
mhos de senadores nao so os filhos de
senadores mas todos os que sao lidos
como gerados por eles ou por filhos de
les; naturais ou adolivos, silo filhos de
senadores dos quais se dizem nascidos.
Mas, se nascido de filha de senador, ha
que considerar a condicao social do pai.

11. PAULO, Comentarios ao Edito,
Livro XLI. - Os senadores, embora
tenham domicflio em Roma, tern tam-

81 Na epoca de Ulpiano (sec. II), a classe plebeia
jagozava de todos os direitos sociais e politicos
na comunidade romana. as casamentos entre
patricios e plebeus nao 56 ja eram legitimos
mas comuns. Como os plebeus ndo tinham
titulos honorfficos, filhas de senadores casa
das com plebeus, mantinham sua dignidade
senatorial. Quando casadas, porem, com d
dadaos portadores de tttulos, deixavam de ser
"filhas de senadores" para segurr a dtgntdade
do esposo. Com relacao a escravos, inclusive
Hbertos, permanecia 0 impedimento, daf a ile
gitimidade da uniao, pots a filha de senador
nao perdia a condlcao de "filha de senador';
mesmo com 0 pai afastado do Senado.

~:'';jl
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12. ULPIANUS libra II. de Censlbus.
- Nuptae prius Consulari vira impe
trare solent a Principe, quamvis perra
ro, ut nuptae iterum minoris dignitatis
viro nihilominus in Consulari maneant
dignitate; ut scio Antoninum Augus
tum luliae Mamaeae consobrinae suae
indulsisse.

§ 1. - Senatores autem accipiendum est
eos, qui a Patriciis et Consulibus usque
ad omnes illustres viros descendunt;
quia et hi soli in Senatu sententiam di
cere possunt.

TITULUSX

DE OFFICIO CONSULIS

1. ULPIANUS libra II. de officio Con
sulis. - Officium Consulis est, consi
Iium praebere manumittere volentibus.
§ 1. - Consules et seorsum singuli ma
numittunt; sed non potest is, qui apud
alterum nomina ediderit, apud alterum
manumittere; separatae enirn sunt rna
numissiones. Sane si qua ex causa colle
ga manumittere non poterit, infirmitate
vel aliqua iusta causa impeditus, colle
gam posse manumissionem expedire,
Senatus censuit.

bern domicilio no lugar de onde vieram,
pois sua dignidade 0 habilita a ter mais
de urn domicilio, em vez de forca-lo a
tracar urn pelo outra.

12. ULPIANO, Dos censos, Livra II. 
Mulheres antes casadas com cidadao de
dignidade consular costumam, embora
raramente, pedir ao principe, depois de
contrairem novas nupcias com cidadao
de dignidade inferior, a manutencao de
sua dignidade anterior. Conforme e de
meu conhecimento, Antonino Augusto
teria atendido a sua prima Julia Ma
mea.
§ 1. Pertencem aclasse senatorial todos
que descendem de patricios e consules
e todo cidadao ilustre, pois, de fato, so
eles podem falar no Senado.

TITULO X

DA FUN<;:Ao DE CONSUL"

1. ULPIANO, Da Puncao de Consul, Li
vro II. - Efuncao do consul dar orien
tacao a pessoas que queiram alforriar.
§ 1. Os consules alforriam cada urn em
separado, Mas quem requereu a um
nao pode alforriar diante do outro, pois
cada alforria" e uma acao distinta. Mas,
se, por algum motivo, urn nao puder al
forriar, impedido por doenca ou outro
motivo justo, seu colega, por decisao do
Senado, pode proceder aalforria.

82 Glossano, consul.

83 Glossano, alforria.

rlTUI.O XI

§ 2. - Consules apud se servos suos
manumittere posse, nulla dubitatio est.
Sed si evenerit, ut minor viginti annis
Consul sit, apud se manumittere non
poterit, quum ipse sit, qui ex Senatus
consulto consilii causam examinat; apud
collegam vera, causa probata, potest.

TITULUSXI

DE OFFICIO PRAEFECTI
PRAETORIO

i, AURELIUS ARCADIUS CHARI
SIUS, Magister libellorum, libro sin
gulart de officio Praefecti praetorio.

Breviter commemorare necesse est,
unde constituendi Praefectorum prae
torio officio origo manaverit. Ad vicem
Magistri equitum Praefectos praetorio
antlquitus institutos esse, a quibusdam
scrlptoribus traditum est. Nam quum
spud veteres Dictatoribus ad tempus
~umma potestas crederetur, et Magis

equitum sibi eligerent, qui associati
lllll:ticipaLles curae ac militiae gratia, se
~\I111d;,m post eos potestatem gererent,

entis reipublicae ad Imperatores
etuos translatis, ad similitudinem
istrorum equitum Praefecti Prae-

o a Principibus electi sunt, data iis
iore licentia ad disciplinae publicae
ndationem.

- His cunabulis Praefectorum
toritas initiata in tantum meruit au

lit appellari a Praefectis Praetorio
possit. Nam quum ante quaesitum
et, an liceret a Praefectis Praeto-
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§ 2. Nao hi duvida de que 0 consul pode
por si mesmo alforriar seus escravos.
Mas, se por acaso tiver menos de vin
te anos, nao podera praceder aalforria,
embora seja ele que, por decreto do Se
nado, instrui a questao: mas, uma vez
apravada, ele pode alforriar diante de
seu colega.

TITULO XI

DA FUN<;:AO DE PREFEITO DE
PRETORIO"

1. AURELIO ARCADIO CARlSIO,
Oficial de registro, Sobre a Puncao de
Prefeito de Preterio, Livro Unico,
E preciso lembrar, em breves termos,
a origem da instituicao de prefeitos de
pretorio, Segundo alguns escritores, os
prefeitos de pretorio foram instituidos
na antiguidade para fazer as vezes de
comandante da cavalaria, Como anti
gamente se concedia a ditadores 0 su
premo poder, por tempo determinado,
esses, por sua vez, escolhiam as coman
dantes da cavalaria que, ate certo ponto,
partilhavam 0 governo eo comando das
milicias, para serem seus substitutos
imediatos no poder. Transferidas essas
normas da republica para os imperado
res perpetuos, os prefeitos de pretorio,
asemelhanca dos comandantes da ca
valaria, passaram a ser escolhidos pelos
principes, com poder ainda maior de
manter a ordem publica.
§ 1. Com esses antecedentes, a autori
dade dos prefeitos aumentou tanto que

84-Glcssano, prefeitos.
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§ I. Ouvira escravos que se queixam de
seus senhores, que se refugiam junto
a estatuas ou tenham sido comprados
corn seu proprio dinheiro corn vista a
alforria.
§ 2. Mas ouvira tambem senhores po
bres que se queixam de seus libertos,
principalmente se alegam estar doentes
e querem ser mantidos por eles.
§ 3. Tern a faculdade de desterrar e de
deportar para alguma ilha que 0 irnpe
rador tiver designado.
§ 4. Le-se no inicio da mesma carta:
"Tendo confiado nossa Cidade a tua
fidelidade" Portanto, 0 que quer que se
cometa dentro da Cidade parece ser da
competencia do prefeito da Urbe. Mas,
se algo for cometido dentro do centesi
mo miliario, sera tambem da compe
tencia do prefeito de Roma; alem desse
marco, a ocorrencia escapa asua com
petencia,
§ 5. Eda competenciado prefeito da Ci
dade ouvir senhor que acusa seu escravo
de cometer adulterio corn sua esposa.
§ 6. Podera tambern abrir processo corn
fundamento nos interditos Quod vi aut
clam ou Unde vi".
§ 7. Costumam tambem ser submetidos
a Prefeitura de Roma tutores ou cura
dores que se conduziram mal na tutela
ou curatela e precisam ser punidos mais
rigorosamente do que Ihes bastaria a
infamia de suspeitos: aqueles que com-
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1904), intra ltaliam nao e correto ou se trata
de grosseira tnterpolecao. De fate, 0 § 4 deste
mesmo item estabelece 0 limite da jurisdicao
do prefeito da Cidade.

87 Glosserio, interdito.

§ 2. - Sed et patronos egentes de suis
libertis querentes audiet, maxime si ae

Bros se esse dieant, desiderentque a Ii
bertis exhiberi.
§ 3. - Relegandi deportandique in in
sulam, quam Imperator assignaverit, li
centiam habet.
§ 4.- Initio eiusdem Epistolae ita scrip
rum est: "Quum Urbem nostram fidei
lime comrniserimus" Quidquid igitur
Intra Urbem admittitur, ad Praefectum
Urbi videtur pertinere, sed et si quid in
tra centesirnum milliarium admissum
fiil, ad Praefectum Urbi pertinet, si ultra
lpsum lapidem, egressum est Praefecti
Urbi notionem.

§ l. - Servos, qui ad statuas confuge
rint, vel sua pecunia emtos, ut manu
mittantur, de dominis querentes audiet.

rrruto XII

§ 5, - Si quis servum suum adulterium
commisisse dicat in uxorem suam, apud
Praefectum Urbi erit audiendus.
§ 6. - Sed ex interdietis "Quod vi aut
darn", aut interdicta "Unde vi" audire
potest.

§ 7. - Solent ad Praefecturam Urbis
remitti etiam tutores sive curatores, qui
male in tutela sive cura versati gravio
I¢ animadversione indigent, quam ut
sufflciat iis suspectorurn infamia; quos
probari poterit vel numis datis tutelam
occupasse, vel praemio accepto operam
dedisse, ut non idoneus tutor alicui da
retur, vel consulto circa edendum patri
monium quantitatem minuisse, vel evi
dcnti fraude pupilli.bona alienasse.

TITULO XII

DA FUN<;:AO DE PREFEITO DE
ROMA85

Xii

85 Glossano. prefeitos.

B/; Segundo Monsen (apud Charles Henry Mon
ro, The Digest of Iusttnian, V. 1, Cambridge,

I. ULPIANO, Da Puncao de Prefeito
de Roma, Livro Unico. - Ern carta a
Fabio Cilao, prefeito de Roma, 0 impc
rador Severo declara que a Prefeituru
de Roma tinha jurisdicao sobre todos
os crimes, nao so as cometidos dentro
da Cidade mas tambem fora dela, mas
dentro da Italia'".

suas decis6es passaram a ser irrecorn
veis. Pais como anteriormente ja se tives
se levantado a questao se seria permitido
apelar contra prefeitos de pretorio, e de
fato 0 fosse de direito e se citassem exem
plos de quem 0 fizera, posteriormcntc,
por decisao do prlncipe, lida publica
mente, foi vetada a faculdade de apela
cao, Acreditava 0 principe que aqueles
que, por seus conhecimentos singulares,
depois de comprovada sua fidelidade c
seriedade, foram elevados a dignidadc
desse oficio nao haveriam de julgar, ten
do ern vista sua sabedoria e 0 brilho de
sua dignidade, de maneira diferente de
como julgaria 0 proprio principe.
§ 2. Os prefeitos de pretorio foram tam
bern dotados de outro privilegio, de que
menores de idade alcancados por suas
decisoes nao podiam ser reabilitados
por outros magistrados, mas so pelos
propnos prefeitos de pretorio.

I. ULPIANUS libro singulari de offi
cio Praefecti Urbi. - Omnia ornnino
crimina Praefectura Urbis sibi vindica
vit, nee tantum ea, quae intra Urbem
admittuntur, verum ea quoque, quae
extra Urbem intra Italiam Epistola Divi
Severi ad Fabium Cilonem, Praefectum
Urbi, missa declaratur.
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TITULUSXII

DE OFFICIO PRAEFECTI URBI

§ 2. - Subnixi sunt etiam alia privile
gio Praefecti Praetorio, ne a sententiis
eorum minores aetate ab aliis magistra
tibus, nisi ab ipsis Praefectis Praetorio,
restitui possint.

rio appellare, et iure liceret, et extarent
exempla eorum, qui provocarerint, pos
tea publice sententia Principali lecta
appellandi facultas interdicta est; credi
dit enim Princeps, eos, qui ob singula
rem industriam explorata eorum fide et
gravitate ad huius officii magnitudinem
adhibentur, non aliter iudieaturos esse
pro sapientia ac Ince dignitatis suae,
quam ipse foret iudicaturus.
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§ 8. ~ Quod autem dictum est, ut ser
vos de dominis querentes Praefectus
audiat, sic accipiemus: non accusantes
dominos, hoc enim nequaquam servo
permittendum est, nisi ex causis recep
tis, sed si verecunde expostulent si sae
vitiam, si duritiam, si famem, qua eos
premant, si obscoenitatem, in qua eos
compulerint vel compellant, apud Prae
fectum Urbi exponant. Hoc quoque
officium Praefecto Urbi a Divo Severo
datum est, ut mancipia tueatur, ne pros

tituantur.

§ 9. - Praeterea curare debebit Prae
fectus Urbi, ut numularii probe se agant
circa omne negotium suum, et tempe
rent his, quae sunt prohibita.
§ 10. - Quum patronus contenmi se a
liberto dixerit, vel contumeliosum sibi
libertum queratur vel convicium se ab
eo passum liberosque suos vel uxorem,
vel quid huic simile obiiciat, Praefectus
Urbi adiri solet, et pro modo querelae
corrigere eum, aut comminari, aut fus
tibus castigare, aut ulterius procedere in
poena eius solet; nam et puniendi ple
rumque sunt liberti. Certe si se delatum
a liberto, vel conspirasse eum contra se
cum inimicis doceat, etiam metalli poe
na in eum statui debet.

§ 11. - Cura carnis omnis, ut iusto pre
tio praebeatur, ad curam Praefecturae

provadamente conseguiram a tutela por
propina ou que, por propina, se live
rem empenhado para que fosse dado a
alguern tutor inid6neo, ou que delibe
radamente, ao restituir 0 patrimonio,
reduz seu acervo OU com comprovada
fraude tenha alienado bens do tutelado.
§ 8. 0 acima dito, isto e, que compete
ao prefeito ouvir escravos queixosos de
seus senhores, assim entendemos: que
nan processem criminalmente seus do
nos; isso jamais pode ser permitido, a
nao ser em casos excepcionais, mas que,
respeitosamente, exponham ao prefeito
estarem sendo submetidos a maus- tra
tos, rigor excessivo, fome; se tiverem
sido ou sao compelidos aobscenidade.
o imperador Severo recomendou tam
bern ao prefeito de Roma que cuidassc
para que os escravos nao fossem forca
dos aprostituicao.
§ 9. Alern disso, 0 prefeito de Roma de
vera cuidar que as cambistas se condu
zam com probidade em suas transacoes
e se abstenham do que e proibido.
§ 10. Quando urn senhor disser que e me
nosprezado por seu liberto ou se queixar
de ser por ele afrontado ou de ter sido
ele, seus filhos e esposa tratados insul
tuosamente por elc, ou coisa que valha,
costuma-se reeorrer ao prefeito; este, de
habito, con forme a queixa, 0 reprcende,
ameaca, pune com acoites ou lhe aplica
pena mais scvera, pois tambem os Ii
bertos as vezes devem ser castigados. Sc
provar ter sido acusado de crime por sell
liberto ou que esse conspirou contra ek:
com seus inimigos, deve tambem deere
tar sua condenacao as minas.
§ 11. Compete aPrefeitura euidar que"
carne seja oferecida por pre~o justo. Esta

pertinet; et ideo et forum suarium sub
ipsius cura est; sed et ceteorum peco
rum sive arrnentorum, quae ad huius
modi praebitionem spectant, ad ipsius
curam pertinent.
§ 12. - Quies quoque popularum, et
dlsciplina spectaeulorum ad Praefecti
Urbi curam pertinere videtur; et sane
debet etiam dispositos milites statio
narios habere ad tuendam popularium
quietem, et ad referendum sibi, quid ubi
agatur.
§ 13. - Et urbe interdicere Praefectus
Urbi, et qua alia solitarum regionum
potest, et negotiatione, et professione,
et advocationibus, et foro, et ad tempus,
<:1 in perpetuum. Interdicere poterit et
xpectaculis et, si quem releget ab Italia,
summovere eum etiam a provincia sua.

§ 14. - Divus Severus rescripsit, eos
ctiam, qui illicitum collegium coisse
dicuntur, apud Praefectum Urbi accu
sandos,

2. PAULUS libro singulari de officio
Praefecti Urbi . - Adiri etiam ab ar
gentariis, vel adversus eos ex Epistola
Oivi Hadriani et in pecuniariis causis
potest,

3, ULPIANUS libro II. ad Edictum. 
Praefectus Urbi, quum terminos Urbis
exierit, potestatem non habet; extra Ur
bern potest iubere iudicare.

DIGESTO

tambem a seu encargo cuidar do mer
cado de suinos. Curnpre-lhe, porem, su
pervisionar do mesmo modo 0 comer
cio de carne dos demais rebanhos.

§ 12. Parece caber ainda ao prefeito da
Cidade cuidar da tranquilidade publica
e da ordem nos espetaculos, E certa
mente deve ter guardas armados dis
postos em diversos locais para garantir
a ordem publica e po-lo a par de tudo 0

que se passa.
§ 13. 0 prefeito de Roma pode inter
ditar alguern de residir em Roma e em
qualquer de seus bairros e pode proibir,
tcmporaria ou permanentemente, ativi
dades comerciais, exercicio de profissao,
de advocacia, e direito de foro. Podera
tambem proibir espetaculos e, se des
terrar alguem da Italia, podera tambern
bani-lo de sua provincia de origem.
§ 14. Por rescrito do imperador Severo
devem ser levados ao prefeito de Roma
acusados de se terem reunido em asso
ciacao ilicita.

2. PAULO, Sobre a Puncao de Prefeito
de Roma, Livro Unico, - Pode, tambem,
conforme carta do imperador Adriano,
ouvir a banqueiros ou receber queixas
contra eles em assuntos financeiros.

3. ULPIANO, Comentarios ao Edito,
Livro II. - Ao sair dos limites da Cida
de, 0 prefeito de Roma nao tern poder
de julgar; mas pode designar juiz para
faze-lo.

!i:'
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TITULUS XIII

DE OFFICIO QUAESTORIS

1. ULPIANUS libro singulari de offi
cio Qnaestoris. - Origo Quaestoribus
creandis antiquissima est, et paene ante
omnes magistratus. Gracchanus deni
que Iunius libro septimo de Potestati
bus, etiam ipsum Romulum et Numam
Pompilium binos Quaestores habuisse,
quos ipsi non sua voce, sed populi suf
fragio crearent, refert. Sed sicuti du
bium est, an Romulo et Numa regnan
tibus Quaestor fuerit, ita Tullo Hostilio
rege Quaestores fuisse certum est. Sane
crebrior apud veteres opinio est, Tullum
Hostilium primum in Rempublicam in
duxisse Quaestores.

§ 1. - Et a genere quaerendi Quaesto
res initio dictos et Iunius, et Trebatius,
et Fenestella scribunt.

§ 2. - Ex Quaestoribus quidam sole
bant provincias sortiri ex Senatuscon
sulto, quod factum est Decimo Druso
et Porcina Consulibus. Sane non omnes
Quaestores provincias sortiebantur, ve
rum excepti erant Candidati Principis;
hi etenim solis libris Principalibus in
Senatu legendis vacant.

§ 3. - Hodieque obtinuit, indifferenter
Quaestores creari tam patricios, quam
plebeios, ingressus est enim et quasi
primordium gerendorum honorum
sententiaeque in Senatu dicendae.

TITULO XIII

TITULO XIII

DA FUN<;:Ao DE QUESTOR"

1. ULPIANO, Da Funcao de Questor,
Livro unico, - E antiquissima a origem
da criacao de questores, provavelmente
antes mesmo dos proprios magistrados.
Gracano [unio, em seu Livro VII sobre
"autoridades", informa que 0 proprio
Romulo e Numa Pompilio teriam tido
cada urn dois questores que nao foram
instituidos por eles mesmos, mas por
voto popular. Embora haja duvida sobre
se teria havido algum questor nos rei
nados de Romulo e Numa, com certeza
os houve no reinado de Tulo Hostilio.
De fato, a opiniao mais constante entre
os antigos ede que Tulo Hostilio teria
sido 0 primeiro a introduzir questores
na admlnistracao publica.
§ 1. E, segundo Iunio, Trebacio e Fenes
tela, a razao de serem assim chamados
questores teria decorrido de sua funcao
investigatoria.
§ 2. Era costume, por decreto do Senado,
que entre alguns questores se sorteassem
as provincias, como aconteceu nos con
sulados de Decimo Druso e de Porcina.
Mas, na verdade, nem todos os questores
recebiam provincia por sorteio, pois se
excetuavam os chamados candidatos do
principe; esses so tinham por oficio ler
mensagens do imperador no Senado.
§ 3. Hoje e indiferente que questores
sejam instituidos tanto dentre patricios
como dentre plebeus, por se tratar de
mero inicio de carreira no servico publi
co ou de emitir pareceres para 0 Senado.

88 Glossano, questor.

TiTULO XIV

§ 4. - Ex his, sicut dicimus, quidam
sunt, qui Candidati Principis dicebantur,
quique epistolas eius in Senatu legunt.

TITULUSXIV

DE OFFICIO PRAETORUM

l. ULPIANUS libro XXVI. ad Sabinnm.
- Apud filiumfamilias Praetorem po
test pater eius manumittere.

2. PAULUS libro IV. ad Sabinnm.
Sed etiam ipsum apud se emancipari,
vel in adoptionem dari placet.

3. ULPIANUS libro XXXVIII. ad Sa
binum. - Barbarius Philippus, quum
servus fugitivus esset, Romae Praetu
ram petiit, et Praetor designatus est; sed
nihil ei servitutem obstitisse ait Pom
ponius, quasi Praetor non fuerit. Atqui
verum est, praetura eum functum; et
tamen videamus, si servus, quamdiu la
tuit, dignitate praetoria functus sit, quid
dicemus? Quae edixit, quae decrevit,
nullius fore momenti, an fore propter
utilitatem eorum, qui apud eum ege
runt vel lege, vel quo alio iure? Et verum
puto, nihil eorum reprobari. Hoc enim
humanius est, quum etiam potuit po
pulus Romanus servo decernere hanc
potestatem; sed etsi scisset servum esse,
liberum effecisset. Quod ius multo ma
gis in Imperatore observandum est.

DiGESTO

§ 4. Desses, como ja dissernos, alguns
sao candidatos do principe, cujo oficio
e ler as cartas do imperador no Senado.

TfTULOXIV

DA FUN<;:Ao DE PRETOR"

1. ULPIANO, Comentarios a Sabino,
Livro XXVI. - Urn pai cujo filho epre
tor pode alforriar diante dele.

2. PAULO, Comentarios a Sabino, Li
vro IV. - Mas tambem epermitido a
esse pretor emancipar-se ou dar-se em
adocao.

3. ULPIANO, Comentarios a Sabino,
Livro XXXVIII. - Barbaric Filipe, na
epoca escravo fugitivo, candidatou-se it
pretoria de Roma e foi nomeado pretor.
Nesse caso, diz Pomponio, 0 fato de ser
escravo nao constituiu impedimento
para sua nomeacao, E, de fato, exerceu
a funcao. Consideremos, todavia, a hi
potese de urn escravo ter ocultado sua
condicao legal por muito tempo e exer
cido a funcao, Que diremos? Tudo 0 que
decidiu, julgou tera sido nulo ou invall
do? Ou devera ser mantido em favor da
queles que recorreram it sua jurisdicao
com base numa lei ou outro direito? Na
minha opiniao, nada deve ser invalida
do, pois, alem de ser mais humano, ob
serve-se que se 0 povo romano foi capaz
de conceder esse poder a urn escravo, na
hipotese levantada lhe teria dado a alfor
ria se tivesse conhecido seu estado. Isso
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Assiru, instalou sete coortes" em locais
estrategicos, de modo que cada coorte
se ocupasse da seguranca de cada dois
bairros de Roma, sob 0 comando de tri
bunos, e todas sob 0 comando de urn ci
dadao respeitavel que se chama prefeito
da Guarda Noturna.
§ I. 0 prefeito da Guarda Noturna tinha
jurisdicao sobre incendiarios, arromba
dores, ladroes, assaltantes e acoitadores
de criminosos. Todavia, os crimes he
diondos sao reservados ao prefeito da
Cidade. E como, na maioria dos casos,
os incendios se dao por culpa dos mo
radores, 0 prefeito castiga com acoites
quem lida negligentemente com fogo
ou, ap6s severa repriruenda, poupa 0

castigo da fustigacao.
§ 2. Na maioria das vezes, os arromba
mentos ocorrern em quarteiroes iso
lados e em arrnazens onde as pessoas
guardam parte preciosa de seus bens.
Como determinou 0 imperador Anto
nino, em rescrito, a Ericio Claro, devem
ser castigados arrombadores de arma
zero,de cofreou area e, as vezes, os pro
prios guardas. Diz ainda que, no casu de
arrombamento de armazens, escravos
vigias podem ser interrogados sob tor
tura, mesmo se parte desses escravos for
de propriedade do imperador.
§ 3. Faz parte da funcao do prefeito
da Guarda Noturna vigiar a noite toda
e fazer a ronda, munido de ganchos e
machados.
§ 4. E de sua atribuicao advertir todos
os moradores para evitar que, por negli
genera, ocorram incendios e recomende

xv

spectabili Viro, qui Praefectus vigilum
appellatur.

§ 1. - Cognoscit Praefectus vigilum de
incendiariis, effractoribus, furibus, rap
toribus, receptatoribus, nisi si qua tam
atrox tamque famosa persona sit, ut
Praefecto Urbi remittatur. Et quia ple
rumque incendia culpa fiunt inhabitan
tium, aut fustibus castigat eos, qui ne
gligentius ignern habuerunt, aut severa
interlocutione comminatus fustium
castigationem remittit.

§ 2. - Effracturae fiunt plerumque in
insuli in horreisque, ubi homines pre
tiosissimam partem fortunarum sua
rum reponunt; quum vel cella effringi
tur, vel armarium, vel area, et custodes
plerumque puniuntur, ut Divus Anto
ninus Erycio Claro rescripsit. Ait enim,
posse eum horreis effractis quaestionem
habere de servis costodibus, licet in illis
ipsius Imperatoris portio esset.

§ 3. - Sciendum est autem, Praefectum
vigilum per totam noctem vigilare de
bere, et coerrare calceatum cum hamis
et dolabris.
§ 4. - Ut curam adhibeant omnes in
quilinos admonere, ne negligentia ali
qua incendii casus oriatur, praeterea ut
aquam unusquisque inquilinus in coe
naculo habeat, iubetur admonere.
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1. PAULO, Da Puncao de Prefeito da
Guarda, Livro Unico. - Na antiguida
de, triunviros eram responsaveis pelo
combate a incendios e, como atuavam a
noite, eram charnados de triunviros no
turnos. As vezes, intervinham tarnbem
edis e tribunos da plebe. Havia, porem,
grupo de escravos publicos postados
junto it porta e aos muros, de onde eram
convocados em caso de necessidade.
Havia tambem escravos particulares
que combatiam incendios, de gra~a ou
remunerados. Depois, 0 imperador Au
gusto preferiu avocar a si esse encargo,

3. PAULO, Da Puncao de Prefeito da
Guarda Noturna, Livro Unico, - por
acreditar que a ninguem mais do que a
Cesar deveria ser confiada a seguranca
da Republica e que nenhum outro, se
nao ele, melhor atenderia esse objetivo.

2. ULPIANO, Da Puncao de Prefeito
da Guarda Noturna, Livro Unico, 
por terem ocorrido varies incendios
num mesmo dia e,

TiTULO XV

DA FUN<;:AO DE PREFEITO DA
GUARDA NOTURNA90

4. IDEM, De Todos os Tribunais, Li
vro 1. - 0 pretor nao pode dar-se nem
como tutor nem como juiz especial.

e tanto mais valido se, em vez do povo,
se tratar do iruperador.

I. PAULUS libro singulari de officio
Praefecti vigilum. - Apud vetustiores
incendiis arcendis Triumviri praeerant,
qui ab eo, quod excubias agebant, noc
turni dicti sunt. Interveniebant non
nunquam et Aediles et Tribuni plebis.
Erat autem familia publica circa portam
et muros disposita, unde, si opus esset,
evocabatur; fuerant et privatae familiae,
quae incendia vel mercede vel gratia
extinguerent. Deinde Divus Augustus
maluit per se huic rei consuli,

3. PAULUS libro singulari de officio
Praefecti vigilum. - nam salutem Rei
publicae tueri nulli magis credidit con
venire, nee alium sufficere ei rei, quam
Caesarem. Itaque septem cohortes op
portunis locis constituit, ut binas regio
nes Urbis unaquaeque cohors tueatur,
praepositis iis Tribunis, et super omnes

TITULUSXV

DE OFFICIO PRAEFECTI VIGILUM

2. ULPIANUS libro singulari de offi
cio Praefecti vigilum. - pluribus uno
die incendiis exortis;

DIGESTO

4. IDEM libro 1. de omnibus Tribuna
libus. - Praetor neque tutorem, neque
specialem iudicem ipse se dare potest.
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§ 5. - Adversus capsarios quoque, qui
mercede servanda in balneis vestimenta
suscipiunt, iudex est constitutus, ut, si
quid in servandis vestimentis fraudu
lenter admiserint, ipse cognoscat.

4. ULPIANUS\ibro singulari de officio
Praefecti Urbi. - Imperatores Severus
et Antoninus Iunio Rufino Praefecto
vigilum ita rescripserunt: "Insularios et
eos, qui negligenter ignes apud se ha
buerint, potes fustibus vel flagellis caedi
iubere; eos autem, qui dolo fecisse in
cendium convincentur, ad Fabium Ci
lonem Praefectum Urbi, amicum nos
trum, remittes; fugitivos conquirere,
eosque dominis reddere debes".

TITULUSXVI

DE OFFICIO PROCONSULIS ET
LEGATI

1. ULPIANUS libro I. Disputationum.
- Proconsul ubique quidem procon
sularia insignia habet, statim atque
Urbem egressus est; potestatem autem
non exercet, nisi in ea provinicia sola,
quae ei decreta est.

2. MARCIANUSlibro I. Institutionum.
- Omnes Proconsules statim, quam
Urbem egressi fuerint, habent iurisdic
tionem; sed non contentiosam, sed vo
luntariam, ut ecce manumitti apud eos
possunt tam liberi, quam servi, et adop
tiones fieri.

xv:

que todo morador de andar superior te
nha reserva de agua em casa.
§ 5. Foi tambern instituido urn juiz de
roupeiros que recebem pagamento pela
guarda de roupas nos balnearios, para
julga-los se agirem fraudulentamente
em sua funcao.

4. ULPIANO, Da Funcao de Prefeito da
Cidade, Livro Unico. - Os imperado
res Severo e Antonino assim responde
ram, por rescrito, a [unio Rufino, prefei
to da Guarda Noturna: "Podes mandar
castigar com varas e acoites locatarios c
outros que lidam negligentemente em
fogo em suas residencies; os comprova
damente culpados de terem dolosamen
te provocado incendio, remete-os a meu
amigo Fabio Cilao, prefeito da Cidade;
a escravos fugitivos, deves ca<;a-los e
devolve-los a seus donos"

TITULO XVI

DA FUN<;:AO DE PRoc6NSUL E
DELEGAD092

1. ULPIANO, Debates, Livro I - 0
proconsul portara as insignias procon
sulares tao logo deixe a Cidade, mas so
tern exercicio do poder na provincia
que the foi atribuida.

2. MARCIANO, Institulcoes, Livro L
_ Todos as proconsules tao logo dei
xem Roma tern jurisdicao, nao can
tenciosa, mas voluntaria, par exemplo,

92 Glossario, consul.
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§ 1. - Apud Legatum vera Proconsulis
nemo manumittere potest, quia non ha
bet iurisdictionem talem,

3. ULPIANUS libro XXVI. ad Sabl
num. - nee adoptare potest; omnino
enim non est apud eum legis actio.

4. IDEM libro I. de officio Proconsu
lis. - Observare autem Proconsulem
oportet, ne in hospitiis praebendis one
ret provinciam, ut Imperator noster
cum Patre Aufidio Severiano rescripsit.

§ 1. - Nemo Proconsulum stratores
suos habere potest, sed vice eorum mi
litesministerio in provinciis funguntur.
§ 2. - Proficisci autem Proconsulem
meliusquidem est sine uxore, sed et cum
uxore potest, dummodo sciat, Senatum
Cotta et Messala Consulibus censuisse
futurum, ut, si quid uxores eorum, qui
ad officia proficiscuntur, deliquerint, ab
lpsis ratio et vindicta exigatur.
§ 3. - Antequam vero fines provinciae
decretae sibi Proconsul ingressus sit,
Hdictum debet de adventu suo mittere,
continens commendationem aliquam
lui, si qua ei familiaritas sit cum provin
cialibusvel coniunctio, et maxime excu
santis,ne publice vel privatim occurrant
¢i;esse enim congruens, ut unusquisque
in sua patria eum exciperet.
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diante deles podem ser emancipados e
alforriados filhos e escravos e se faze
rem adocoes.
§ 1. Mas diante de legado" do procon
sul ninguern pode alforriar, pois carece
de jurisdicao para isso;

3. ULPIANO, Comentarios a Sabino,
Livro XXVI. - ninguern tampouco
pode adotar diante dele, pois !he falta a
necessaria jurisdicao,

4. IDEM, Da Puncao de Proconsul,
Livro I. - E preciso, todavia, observar,
conforme recomendou 0 imperador",
com seu pal, em rescrito, a Aufidio Se
veriano, que 0 proconsul procure nao
onerar a Provincia com oferecimento
de hospedagens.
§ 1. Nenhum proconsul pode ter escu
deiros proprios, nas provincias soldados
exercem essa funcao.
§ 2. E me!hor que 0 proconsul parta
sem a esposa, embora possa leva-la,
desde que saiba que a Senado decidiu,
no consulado de Cotta e Messala, que,
se a esposa de quem parte para exercer
cargo oficial cometer algum delito, dele
se havera de exigir conta e punicao,
§ 3. Antes de entrar nos limites da pro
vincia que the foi atribulda, 0 proconsul
deve enviar um edito sobre sua chega
da, recomendando, com veemente pe-

" Glossario, legatus.
94 Referenda ao imperador Caracala que partt

lhou 0 governo de seu pai, Septimio Severo,
de 197 a 211. 0 jurista Papiniano estava entre
os milhares de partidanos de Geta assassina
dos por ordem de Caracala.
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§ 4. - Recte autem et ordine faciet, si
Edictum decesssori suo miserit, signi
ficetque, qua die fines sit ingressurus;
plerurnque enim incerta haec et inopi
nata turbant provinciales et actus impe
diunt.
§ 5. - Ingressum etiam hoc eurn ob
servare oportet, ut per earn partem pro
vinciam ingrediatur, per quam ingredi
moris est, et, quas Graecia E1TL01lf1LU<;
[accessus ad provinciam1appellat, sive
xcmlrricouv [adnavigationem], observa
re, in quam primum civitatem veniat vel
applicet; magni enim facient provincia
les, servari sibi consuetudinem istam et
huismodi praerogativas. Quaedam pro
vinciae etiam hoc habent, ut per mare
in earn provinciam Proconsul veniat, ut
Asia, scilicet usque adeo, ut Imperator
noster Antoninus Augustus ad desideria
Asianorum rescripsit, Proconsuli nece
sitatem impositam per mare Asiam ap
plicare, Kae ,,;;v f11ltpo1T6AEWV "Edxoov
[et iter matrices urbes Ephesurn] pri
mam attingere,
§ 6. - Post haec ingressus provinciam
mandare iurisdictionem Legato suo
debet, nee hoc ante facere, quam fuerit
provinciam ingressus. Est enim per
quam absurdum, antequam ipse iuris
dictionem nanciscatur, nee enim prius
ei competit, quam in earn provinciam
venerit, alii earn mandare, quam non
habet; sed si et ante fecerit, et ingressus
provinciam in eadem voluntate fuerit,

dido de des culpas, caso tenha alguma
familiaridade ou relacionamento com
provincianos, que ninguern venha a sell
encontro, nem publica nem privada
mente, pois e conveniente que cada qual
o receba em sua terra.
§ 4. Mas fara bern e com acerto se enviar
mensagem a seu antecessor, marcando
a data de sua entrada no territ6rio da
provincia; muitas vezes, a incerteza e
imprevistos perturbam os provincianos
e impedem suas manifestacoes.
§ 5. Convern, todavia, observar que, ao
chegar pela primeira vez a provincia, a
entrada se faca pela via costumeira, seja
por mar, seja por terra, atentando para
o que os gregos chamam de lugar ou
porto de chegada, pois os provincianos
tern em grande apreco que se observem
seus costumes e prerrogativas. Algumas
provincias, como as cia Asia, por exem
plo, apreciam, ate hoje, de tal modo a
chegada do proconsul por mar que 0

imperador Antonino Augusto determi
nou, por rescrito, a pedido delas, que os
proconsules assim 0 facam ao se dirigi
rem a Asia par mar e, entre as principais
cidades, Efeso'" deve ser a primeira a ser
escalada.

§ 6. Depois disso, chegado a provincia,
deve delegar jurisdicao a seu legado",
mas nunea antes de entrar na provincia.

95 A cidade de Efeso, situada na rnargem orien
tal do mar Egeu, era a porta de entrada par;l

a Asia, razao pela qual os romanos tinham-na
como asiatica.

96 Glossarto, Iegatus.

IiTULO XVI

credendum est, videri Legaturn habe
re iurisdictionem non exinde, ex quo
mandata est, sed ex quo provinciam
Proconsul ingressus est.

5. PAPINIANUS libro 1. Quaestionum.
Aliquando mandare iurisdictionem

Proconsul potest, etsi nondurn in pro
vinciam pervenerit; quid enim,· si ne
cessariam moram in itinere patiatur,
rnaturissime autem Legatus in provin
clam perventurus sit?

6. ULPIANUS libro L de officio Pro
consulis, - Solet etiam custodiarum
cognitionem mandare Legatis; scilicet
litpraeauditas custodias ad se rernittant,
lit innocentem ipse liberet. Sed hoc ge
nus mandati extraordinarium est; nee
enim potest quis gladii potestatem sibi
datam, vel cuius alterius coercitionis ad
alium transferre, nee liberandi igitur
reos ius, quum accusari apud eum non
possint.

§ 1. - Sicut autem mandare iurisdic
tionem vel non mandare est in arbitrio
Proconsulis, ita adimere mandatam iu
risdictionem licet quidem Proconsuli,
non autem debet inconsulto Principe
hoc facere.
§ 2. - Legatos non oportet Principem
consulere, sed Proeonsulem suum, et

DIGESTO

Pois seria por demais absurdo que ele,
antes de ter jurisdicao - pois essa nao
Ihe compete antes de entrar na provincia
-r-, transferisse a outrem algo que ainda
nao tern. Mas, se 0 tiver feito e se manti
ver 0 proposito, ao entrar na provincia,
tudo indica que 0 legado tern jurisdic;iio
nao a partir do momento em que lhe foi
dada, mas do momento do ingresso do
proconsul na provincia.

5. PAPINIANO, Questoes, Livro L - °
proconsul pode as vezes delegar juris
dicao, embora nao tenha ainda chega
do a provincia. Pais que aconteceria se
enfrentasse atrasos insuperaveis a cami
nho e seu legado ja tivesse, ha muito, ali
chegado?

6. ULPIANO, Da Funcao de ProcOn
sul, Livro I. - E costume tambem 0

proconsul delegar a seus legados a audi
encia de presos para, depois de ouvi-los,
lhos enviar para julgamento e liberar os
inocentes. Mas essa especie de dele
gacao e extraordinaria, pois ninguem
pode transferir a terceiro poder de vida
e morte que lhe foi delegado ou de in
fligir qualquer punicao inferior e, par
isso, niio pode delegar 0 direito de ab
solver pessoas a quem nao esta habilita
do a ouvir as acusac;6es contra elas.
§ 1. Mas como delegar ou nao delegar
jurisdicao esta ao arbitrio do proconsul,
assim lhe e licito revogar urna jurisdi
cao delegada, embora nao 0 deva fazer
sem previa consulta ao principe.

§ 2. Nao convem aos legados consultar
o principe, mas seu proconsul, que de
vera responder a suas consultas.



~)
/ DIGESTO

is ad consultationes Legatorum debebit
respondere.
§ 3. - Non vero in totum xeniis abs
tinere debebit Proconsul, sed modum
adiicere, ut neque morose in totum
abstineat, neque avare modum xenio
rum excedat. Quam rem Divus Seve
rus et Imperator Antoninus elegan
tissime epistola sunt moderati, cuius
epistolae verba haec sunt: "Quantum
ad xenia pertinet, audi, quid sentimus.
Vetus proverbium est: a~rE 1Hxvra a~rE

TIllv-co"CE I OUtE 'llcxpa rrav't'wv [neque
omnia, neque quovis tempore, neque
ab omnibus]; nam valde inhumanum
est a nemine accipere, sed passim vilis
simum est, et omnia avarissimum" Et
quod mandatis continetur, ne donum
vel munus ipse Proconsul, vel qui in alia
officio erit, accipiat ematve quid, nisi
victus quotidiani causa, ad xeniola non
pertinet, sed ad ea, quae edulium exce
dant usum. Sed nee xenia producenda
sunt ad munerum qualitatem.

XVI

§ 3. Os proconsules nao deverao abster
se sistematicamente de receber presentc,
mas comportar-se com moderacao para
que nem desdenhosamente se abstenha
de tudo nem se exceda por cobica, So
bre 0 assunto, as imperadores Severo
e Antonino, em esmerado estilo epis
tolar, baixaram normas cujos terrnos
transcrevemos: "No que diz respeito "
presentes, eis 0 que pensamos: diz um
velho proverbio: nem tudo, nem semprc,
nem de todos, pois edescortes nao rece
ber de nlnguem, muito vulgar receber
de qualquer urn, muita cobica receber
tudo". 0 que edito nos mandatos, que 0

proconsul ou qualquer outro dignitario
nao aceite presente ou beneficia e nao
compre nada a nao ser para seu sus
tento diario, nao se refere a pequenos
presentes, mas a presentes que vao alem
dessa utilidade. Alem disso, presentes
dessa natureza (xenia) nao se incluem
na categoria de dadivas valiosas".

97 Os periodos finais desse item nao sao de facil
traducao. Ressurna do contexto que se trata
de recomendacao com vista a prevencao de
propina. (No item 18 do Titulo XVIII diz-se
ter sido estabelecido por plebiscita que "ne
nhum governador aceite presente"). Mas as
substantivos latinos donum e munus sao sine
nimos de "presente'; "brinde" sem gradacao.
o termo xenia, grego, sequer e substantiva,
mas adjetivo neutro plural substantivado,
que significa estrangelrc e que so adquiriu 0

sentido de presente por vir, tradicionalmente,
associado a outro termo grego. doran que stg
nifica presente, dom, brinde. Possivelmente,
t6 xenion doran significasse, na epoca, 0 que
hoje costumamos chamar de "souvenirs': pe-

TITULO XVI

7. IDEM libro II. de officio Proconsu
lis. - Si in aliam quam celebrem civita
tern vel provinciae caput advenerit, pati
debet commendari sibi civitatem, lau
desque suas non gravate audire, quum
honori suo provinciales id vindicent, et
ferias secundum mores et consuetudi
nem, quae retro obtinuit, dare.
§ 1. - Aedes sacras et opera publica
circumire inspiciendi gratia, an sarta
tecta quae sint, vel an aliqua refectione
lndigeant: et, si qua coepta sunt, ut con
summentur, prout vires eius Reipublicae
permittunt, curare debet, curatoresque
operum diligentes solemniter praepone
re, ministeria quoque militaria, si opus
fuerit, ad curatores adiuvandos dare.

§ 2. - Quum plenissimam autem iuris
dictionem Proconsul habeat, omnium
partes, qui Romae vel quasi Magistra
Ius, vel extra ordinem ius dicunt, ad ip
sum pertinent.

8. IDEM libro XXXIX. ad Edictum. 
Ilt ideo maius imperium in ea pronvin
cia habet omnibus post Principem.

9. IDEM libro I. de officio Proconsu
lis. - Nee quidquam est in provincia,
quod non per ipsum expediatur. Sane
si fiscalis pecuniaria causa sit, quae ad
Procuratorem Principis respicit, melius
fecerit, si abstineat.
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7. IDEM, Da Puncao de Proconsul, Li
vro II. - Ao visitar alguma cidade im
portante ou capital de provincia, deve
aceitar que a cidade Ihe seja confiada
e receber sem fastio suas homenagens,
pois os provincianos sentem-se honra
dos com isso. Alem disso, deve permitir
a celebracao de festas ja tradicionais.
§ 1. Deve visitar templos e obras publi
cas a titulo de inspecao, para verificar se
estao em born estado de conservacao ou
se precisam de alguma reforma; que se
concluam as obras iniciadas dentro das
disponibilidades do erario; deve cuidar
que sejam nomeadas pessoas diligen
tes como responsaveis por essas obras,
proporcionando inclusive cooperacao
militar, se for 0 caso, para ajuda-las na
tarefa.
§ 2. Como 0 proconsul detem plena ju
risdicao, a ele compete 0 exercicio de
todas as funcoes que em Roma exercem
os magistrados ou juizes extraordina
rios,

8. IDEM, Comentarios ao Edlto, Livro
XXXIX. - E, por isso, tern mais poder
que todos na provincia, ap6s 0 principe.

9. IDEM, Da Puncao de Proconsul,
Livro I. - Tudo na provincia esta sob

quenas lembrancas que se trazem do exterior.
Esse termo grego sofreu tamanha latinizacao
que, como vemos, chega a ser usado no dimi
nutivo "xeniola" Ora, se nao se admite que,
por evolucao semantica (estamos diante de
urn latim seis seculos distante do classicol),
munus seja presente significativo, que beira a
cobtce, nao ha como estabelecer a diferenca
de xenia. Foi 0 que fez a presente traducao.



DIGESTO

§ I. - Ubi decretum necessarium est,
per libellum id expedire Proconsul
non potent, omnia enim, quaecumque
causae cognitionem desiderant, per li
bellum non possunt expediri.
§ 2. - Circa advocatos patientem esse
Proconsulem oportet, sed cum ingenio,
ne contemtibilis videatur; nee adeo dis
simulare, si quos causarum concinnato
res vel redemtores deprehendat; eosque
solos pati postulare, quibus per Edictum
eius postulare permitlitur.
§ 3. - De plano autem Proconsul potest
expedire haec, ut obsequiurn parentibus
et patronis liberisque patronorum exhi
beri iubeat; comminari etiam et terre
re filium a patre oblatum, qui non, ut
oportet, conversari dicatur. Poterit de
plano similiter et libertum non obse
quentem emendare aut verbis, aut fus
tium castigatione.
§ 4. - Observare itaque eum oportet,
ut sit ordo aliquis postulationum, scili
cet ut omnium desideria audiantur, ne
forte, dum honori postulantium datur,
vel improbitati ceditur, mediocres desi
deria sua non proferant, qui aut omnino
non adhibuerunt, aut minus frequentes,
neque in aliqua dignitate positos Advo
catos sibi prospexerunt.
§ 5. - Advocatos quoque petentibus
debebit indulgere, plerumque feminis,
vel pupillis, vel alias debilibus, vel his,
qui suae mentis non sunt, si 'luis iis pe
tat; vel si nemo sit, qui petat, ultro iis
dare debebit. Sed si qui per potentiam
adversarii non invenire se Advocaturn

sua jurisdicao, Mas quando se tratar de
questiio fiscal e financeira, da alcada do
procurador do principe, e melhor abs
ter-se de intervir.
§ I. ° que deve ser feito por decreto,
nao podera 0 proconsul faze-lo por edi
tal", pois tudo 0 que requer conheci
mento de causa nao pode ser resolvido
por edita!.
§ 2. Convern ao proconsul ter paciencia
com os advogados, mas com habilidade,
para nao parecer desprezivel; mas nao
deve contemporizar com aqueles que
considera fomentadores ou forjadores
de questoes. E so permitir que atuem os
autorizados nos termos de seu edito".
§ 3. De plano, porern, 0 proconsul pode
mandar que filhos prestem a devida
deferencia aos pais; os libertos, a seus
senhores e ii familia de seus senhores.
Tambem de plano pode admoestar com
palavras ou punir com bordoadas liber
to desrespeitoso.

§ 4. Eborn estabelecer certa ordem nas
demandas, de modo que se ou~am as
pretensoes de todos, e se evite dar pre
cedencia ii dignidade do demandante
ou ceder ii improbidade, deixando 0 ci
dadao comum de ser atendido porque
nao apresentou advogado ou recorreu
a algum menos competente ou nao de
tentor de dignidade.
§ 5. Devera tambem designar advogado
para quem pede, em geral, para mulhe
res, tutelados ou, de outro modo, desfa-

98 Glossarfo, Libellus.
99 Glosssdno, edito.

TiTULO XVI

dicat, aeque oportebit ei Advocatum
dare. Ceterurn opprimi aliquem per
adversaril sui potentiam non oportet;
hoc enim etiam ad invidiam eius, qui
provinciae praeest, spectat, si 'luis tam
impotenter se gerat, ut omnes metuant
adversus eum advocationem suscipere.

§ 6. - Quae etiam omnium Praesidum
communia sunt, et debent et ab his ob
servari.

10. IDEM libro X. de officio Procon
sulis. - Meminisse oportebit, usque
ad adventum successoris omnia debere
Proconsulem agere, quum sit unus pro
consulatus, et utilitas provinciae exigat
esse aliquem, per quem negotia sua
provinciales explicent; ergo in adven
tum successoris debebit ius dicere.

§ I. - Legatum suum ne ante se de pro
vincia dimittat, et lege Iulia repetunda
rum, et Rescripto Divi Hadriani ad Cal
purniurn Rufum Proconsulem Achaiae
admonetur,

II. VENULEIUS SATURNlNUS libro II.
de Officio Proconsulis. - Si quid erit,
quod maiorem animadversionem exigat,
reiicere Legatus apud Proconsulem de
bet; neque enim animadvertendi, coer
cendi, vel atrociter verberandi ius habet.

12. PAULUS libro II. ad Edictum. 
Legatus mandata sibi iurisdictione iudi
cis dandi ius habet.

D1GESTO

vorecidos e para deficientes mentais, se
alguem 0 requerer; se ninguem 0 pedir
que se the de de oficio. Mas, se alguem
disser que nao consegue advogado por
causa da importancia do adversario, con
vern lhe dar advogado. Alem disso, que
ninguem seja oprimido pelo poder de seu
contendor. Pois nao fica bern para quem
administra urna provincia que alguem se
conduza com tamanha prepotencia que
todos temam advogar contra ele.
§ 6. °que e comum a todos que gover
nam deve ser iguahuente observado por
eles.

10. IDEM, Da Puncao de Proconsul,
Livro X. - Convern lembrar que 0 pro
consul devera fazer tudo ate a chegada
de seu sucessor, pais 0 proconsulado e
urn so e 0 interesse da provincia exige
haver alguem por cujas acoes os provin
cianos sejam atendidos em seus interes
ses. Portanto, ate a chegada do sucessor,
continuara a dizer 0 direito.
§ I. Tanto segundo a Lei Iulia sobre pe
culato como pelo rescrito do imperador
Adriano a Calpurnio Rufo, proconsul
da Acaia, adverte-se que 0 proconsul
nao pode liberar seu legado antes que
ele proprio deixe a provincia.

11. VENULEIO SATURNINO, Da Fun
~iio de Proconsul, Livro II. - Se hou
ver algo que exija castigo mais severo, 0

legado devera submete-lo ao proconsul,
pois nao tern competencia para corrlgir,
reprimir ou acoitar com mais rigor.

12. PAULO, Comentarios ao Edito, Li
vro II. - °legado tern direito de nomear
juiz na jurisdicao que lhe foi atribuida,
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13. POMPONIUS Iibro X. ad Quintum
Mucium. - Legati Proconsulis nihil
proprium habent, nisi a Proconsule iis
mandata fuerit iurisdictio.

14. ULPIANUS Iibro XX. ad Legem
Iuliam et Papiam. - Proconsules non
amplius, quam sex fascibus utuntur,

15. LICINIUS RUFINUS Iibro III. Re
gularum. - Et Legati Proconsulum to
tores dare possunt.

16. ULPIANUS Iibro II. ad Edlctum.
_ Proconsul portam Romae ingressus
deponit imperium.

to xv:

13.POMPONIO, Cornentarios a Quill
to Mucio, Livro X. - Os legados do
proconsul nao tern jurisdicao propria,
mas apenas a que lhes foi conferida pelo
proconsul.

14. ULPIANO, Comentarios 11 Lei JiI
lia e Papia, Livro XX. - Os proconsu
les nao usarao insignia de mais de scis
feixes ("fasces")!Oo.

IS. LICfNIO RUFINO, Regras, Livro
III. - Os legados dos proccnsules po
dem tambern designar tutores.

16. ULPIANO, Comentarios ao Edito,
Livro II. - 0 proconsul perde 0 poder
tao logo transpoe a soleira de uma porta
de entrada em Roma'?',

roo Olossarto, fasces.
101 Como toda cidade na antiguidade, Roma era

circundada por extensas e sclidas muralhas
que iam recuando 11 medida que a cidadc
crescia. As expressoes intramuros(dentro du
cidade) e extra muros (alem das muralhas)
tinham as muralhas como ponto de referen
cia. 0 acesso a Roma au a saida de Roma 51.'

faziam pelas chamadas portas que, em geral.
se abriam para estradas para diferentes reg!
oes. Era por essas portas que se processavn
rigorosamente a entrada aRoma e a satda.

JlTULO XVII E XVIII

TITULUSXVII

DE OFFICIO PRAEFECTI
AUGUSTALIS

I. ULPIANUS libro xv. ad Edictum.
- Praefectus Aegypti non prius depo
nit praefecturam et imperium, quod ad
similitudinern Proconsulis lege sub Au
gusto ei datum est, quam Alexandriam
ingressus sit successor eius, Iicet in pro
vinciam venerit; et ita mandatis eius
continetur.

TITULUSXVIII

DE OFFICIO PRAESIDIS

I. MACER libro I. de officio Praesidis.
- Praesidis nomen generale est, eoque
et Proconsules, et Legati Caesaris, et
omnes provincias regentes, licet Sena
tares sunt, Praesides appellantur; Pro
consulis appellatio specialis est.

2.ULPIANUS libro XXVI.ad Sabinum.
~ Praeses apud se adoptare potest, que
madmodum et emancipare filium, et
manumittere servum potest.

DIGESTO

TfTULOXVII

DA FUN<;:Ao DE PREFEITO DO
EGITOI02

1. ULPIANO, Comentarios ao Edito,
Livro XV. - 0 prefeito do Egito nao
deixa a prefeitura nem perde 0 poder
que, como ocorre com um proconsul,
lhe foi dado por lei, no tempo de Au
gusto, ate que seu sucessor chegue a
Alexandria, mesmo que ja tenha entra
do na provincia. Isso esta nos termos de
seu mandato.

TfTULO XVIII

DA FUN<;:AO DE GOVERNADOR

1. MACER, Da Puncao de Governa
dor, Livro I. - 0 titulo de governador
ecomum e, par isso, tanto as procon
sules como os legados de Cesar e todos
os que governam provincias, mesmo se
senadores, sao chamados governadores.
Proconsul I' urn titulo especial.

2. ULPIANO, Comentarios a Sabino,
Livro XXVI. - 0 governador pode
adotar por sua propria autoridade e, do
mesmo modo, pode emancipar filho e
alforriar escravo.

102 No latim esse titulo era mais pomposo 
praefectus augustalis - por se tratar de cargo
criado pelo imperador Augusto que nutria
especial simpatia pelo Bgito, nao s6 por se
tratar de pais com longa historia imperial
como por ser 0 celeiro do Imperio Romano.
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3. PAULUS libro XIII. ad Sabinum. 
Praeses provinciae in suae provinciae
homines tantum imperium habet, et
hoc, dum in provincia est; nam si exces
serit, privatus est. Habet interdum im
perium et adversus extraneos homines,
si quid manu commiserint; nam et in
mandatis Principum est, ut curet is, qui
provinciae praeest, malis hominibus
provinciam purgare; nee distinguitur,
unde sint.

4. ULPIANUS libro XXXIX. ad Edic
tum. - Praeses provinciae maius im
perium in ea provincia habet omnibus
post Principem.

5. IDEM libro I. de omnibus Tribuna
!ibus. - Praeses provinciae non magis
tutorem, quam specialem iudicem ipse
se dare potest.

6. IDEM libro I. Opinionum. - Illici
tas exactiones, et violentia factas, et ex
tortas metu venditiones et cautiones vel
sine pretii numeratione prohibeat Prae
ses provinciae. Item, ne quis iniquum
lucrum aut damnum sentiat, Praeses
provinciae provideat.
§ 1. - Veritas rerum erroribus gestarum
non vitiatur; et ideo Praeses provinciae
id sequatur, quod convenit eum ex fide
eorum, quae probabuntur.
§ 2. - Ne potentiores viri humiliores
iniuriis afflciant, neve defensores eo
rum calumniosis criminibus insecten
tur innocentes, ad religionem Praesidis
provinciae pertinet.

3. PAULO, Comentarios a Sabino, l.l
vro XIII. - °governador de provincia
so tern poder sobre pessoas de sua pI'''
vincia e enquanto esta na provincia, pois
se dela sair, torna-se cidadao comum:
As vezes tern poder sobre pessoas estru
nhas se tiverem cometido algum delit«
amao armada, pais tambem consta nos
mandatos dos principes ser da respon
sabilidade de quem governa uma pro
vincia purga-la de homens maus, indc
pendentemente de sua origem.

4. ULPIANO, Comentarios ao edit",
Livro XXXIX. - 0 governador, apos "
principe, tern mais poder que todos em
sua provincia.

5. IDEM, De todos os Tribunais, Livro
I. - ° governador de uma provincia
nao pode dar-se como tutor nem como
juiz especial.

6. IDEM, Pareceres, Livro 1. - Proiba
o governador de provincia cobranca ili
cita de impostos ou feita com violencia
assim como caucoes extorquidas pelo
medo e vendas sem pagamento do pre
co acordado.

§ 1. A verdade nao e prejudicada pur
erros de registros; por isso atenha-se 0

governador de provincia ao que vier il

resultar da fe das provas.
§ 2. Compete, por consciencia, ao go
vernador de provincia nao permitir qlll'

os mais poderosos causem danos aos
mais humildes, nem seus advogados
persigam inocentes acusando-os calli
niosamente de crimes.

§ 3. - Illicita ministeria, sub praetextu
ndiuvantium militares viros, ad concu
tiendos homines procedentia prohibe
re, et deprehensa coercere Praeses pro
vinciae curet; et sub specie tributorum
ilicitas exactiones fieri prohibeat.
§ 4. - Neque licita negociatione aliquos
prohiberi, neque prohibita exerceri, ne
que innocentibus poenas irrogari, ad
sollicitudinem suam Praeses provinciae
revocet,

§ 5. - Ne tenuis vitae homines sub prae
textu adventus officiorum vel militum,
lumine unico vel brevi suppellectili ad
aliorum usus translatis, iniuriis vexen
tur, Praeses provinciae providebit.

§ 6. - Ne quid sub nomine militum,
quod ad utilitates eorum in commune
lion pertinet, a quibusdam propria sibi
commoda inique vindicantibus com
mittatur, Praeses provinciae provideat.
§ 7. - Sicuti medico imputari eventus
mortalitatis non debet, ita quod per im
peritiam commisit, imputari ei debet;
praetextu humanae fragilitatis delictum
decipientis in periculo homines inno
xium esse non debet.

§ 8. - Qui universas provincias regunt,
ius gladii habent, et in metallum dandi
potestas iis permissa est.
§ 9. - Praeses provinciae, si mulctam,
quam irrogavit, ex praesentibus facul
tatibus eorum, quibus eam dixit, redigi
lion posse deprehenderit, necessitate
solutionis moderetur reprehensa exac
lorum illicita avaritia. Remiss. propter
inopiam mulcta a provincias regentibus
exigi non debet.

§ 3. Cuide 0 governador da proviucia
de impedir que, a pretexto de ajuda a
militares, se recorra a acoes ilicitas para
extorquir as pessoas e de punir os res
ponsaveis. Profba ainda que, a titulo de
tributos, se cobrem impostos ilegais,
§ 4. Seja objeto de solicitude de urn go
vernador de provincia nao permitir que
alguem seja impedido de comerciar li
citamente, que outros facarri negoclos
proibidos e que pessoas iuocentes sejam
castigadas.
§ 5. 0 governador de provincia providen
ciara para que nao se aflijam injustamen
te pessoas de poucos bens a proposito da
chegada de funcionarios ou militares,
transferindo para 0 uso de outros sua
unica casa au seus unicos pertences.
§ 6. Cuide 0 governador de provincia
de que, em nome de militares, algo que
nao tenha utilidade comum para eles
seja requisitado por alguns que 0 reiviu
dicam indevidamente para uso proprio.
§ 7. Do mesmo modo que nao se deve
responsabilizar urn medico pela even
tualidade da morte, mas Ihe imputar 0

dano que infligir por Impericia, assim
tambem nao deve ficar impune, por
razoes humanitarias, 0 delito de quem
ilude as pessoas em situacoes diftceis.
§ 8. Os governadores de provincia, sem
excecao, tern poder de senteuciar a
morte e de condenar as miuas.
§ 9. Se 0 governador de provincia tomar
conhecimento de que a multa imposta
nao pode ser paga com os bens atuais da
queles a quem foi aplicada, reduza a obri
gacao do pagamento e depois repreenda
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7. IDEM libro III. Opinionum. - Prae
ses provinciae inspectis aedificiis, do
minos eorum causa cognita reficere ea
compellat, et adversus detrectantem
competenti remedio deformitati auxi
lium ferat.

8. IULIANUS libro I. Digestorum. 
Saepe audivi Caesarem nostrum di
centem, hac rescriptione: "Eum, qui
provinciae praeest, adire potest', non
imponi necessitatem Proconsuli vel Le
gato eius, vel Praesidi provinciae susci
piendae cognitionis, sed eum aestimare
debere, ipse cognoscere, an iudicem
dare debeat.

9. CALLISTRATUS libro I. de Cogni
tionibus. - Generaliter, quoties Prin
ceps ad Praesides provinciarum remittit
negotia per rescriptiones, vel uti: "Eum,
qui provinciae praeest, adire poteris"
vel cum hac adiectione: "Is aestimabit,
quid sit partium suarum", non impo
nitur necessitas Proconsuli vel Legato
suscipiendae cognitionis, quamvis non
sit adiectum: "Is aestimabit, quid sit
partium suarum", sed is aestimare de
bet, utrum ipse cognoscat, an iudicem
dare debeat.

TiTULO XV! II

a cobica'" dos coletores. Multa perdoada
por governadores de provincia, em razao
de pobreza, nao deve ser exigida.

7. IDEM, Pareceres, Livro III. - Ap6s
inspecionar edificios, 0 governador de
provincia, conhecida a causa, obrigue
seus proprietaries a repara-los, e contra
o desobediente providencie a devida reo
forma por meios legals,

8. JULIANO, Dlgesto, Livro I. - Ouvi
muitas vezes nosso imperador dizer que,
por este rescrito "Pedes recorrer a quem
governa a provincia", nolo se impoe an
proconsul nem a seu legado nem a go
vernador de provincia a obrigatoriedade
de tomar conhecimento de uma ques
tao, mas 0 dever de avaliar se cle proprio
o faz ou se deve designar urn juiz.

9. CALlSTRATO, Das [urisdicoes, Li
vro I. - Em geral, quando 0 imperador
encaminha questoes a governadores de
provincia e cita 0 rescrito "Poderas re
eorrer a quem governa a provincia" ou
acrescenta "Ele considerara 0 que for de
sua responsabilidade" nao impoe ao pro
consul nem a seu legado 0 dever de to
mar conhecimento da questao e mesmo
que nao acrescente "Ele considerara 0

que for de sua responsabilidade",ede seu

J03 as cobradores de impostos e tributos eram
remunerados par determinado percentual
sabre 0 valor do debito fiscal, 0 que propi ..
ciava a gandncia de alguns que se beneficia
vam com a ilicita elevacao tanto do principal
como de multas.
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10. HERMOGENIANUS libro II. Inrig
Epitomarus, - Ex omnibus causis, de
quibus vel Praefectus Urbi, vel Prae
fectus Praetorio, itemque Consules, et
Praetores ceterique Romae cognoscunt,
Correctorum et Praesidum provincia
rum est notio.

11. MARCIANUS libro III. Institutio
num. - Omnia enim provincialia de
sideria, quae Romae varios iudices ha
bent, ad officium Praesidum pertinent.

12. PROCULUS libro rv Epistolarum.
- Sed licet is, qui provinciae praeest,
omnium Romae magistratuum vice et
officio fungi debeat, non tamen spec
tandum est, quid Romae factum est,
quam quid fieri debeat.

13. ULPIANUS libro VII. de officio
Proconsnlis. - Congruit bono et gravi
Praesidi curare, ut pacata atque quieta
provincia sit, quam regit. Quod non dif
ficile obtinebit, si sollicite agat, ut malis
hominibus provincia careat, eosque con
quirat; nam et sacrilegos, latrones, pla
giarios, fures conquirere debet, et prout
quisque deliquerit, in eum animadver
tere, receptoresque eorum coercere, sine
quibus latro diutius latere non potest.
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dever tomar ele proprio conhecimento
da questao ou designar juiz para faze-lo,

10. HERMOGENIANO, Epitome do
Direito, Livro II. - Compete aos cor
regedores'" e governadores de provin
cia julgar todos os generos de causa que
em Roma sao julgados ou pelo prefeito
da Cidade ou pelo prefeito do pretorio,
como tambem pelos consules e pretores
e demais magistrados.

11. MARCIANO, Instituicoes, Livro
III. - Todas as reivindicacoes provin
dais que) em Roma, sao da competencia
de varies [uizes, nas provincias sao da
cornpetencia dos governadores.

12. PROCULO, Epistolas, Livro IV. 
Embora seja da competencia de quem
governa uma provincia fazer as vezes
e exercer a funcao de todos os magis
trados de Roma, nao deve limitar-se ao
que se faz em Roma, mas ater-se ao que
deve ser feito.

13. ULPIANO, Da Puncao de Procon
sul, Livro Vll. - Cabe ao born e efi
ciente governador fazer que a provincia
sob sua direcao goze de urn clima de
tranquilidade e paz, 0 que nao sera di
ficil de conseguir se agir com solicitude,
de modo que nao haja deliquentes na

104 0 termo "corrector", que no latirn classtco
significa "aquele que corrige" "reformador';
"censor", e adotado no Digesto como sino
mino de praeses; governador; intendente,
administrador. Para "poder" (imperium), ver
Glossarto, imperiume potesta.
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§ 1. - Furiosis, si non possint per ne
cessarios contineri, eo remedio per
Praesidem obviam eundum est, scilicet
ut careere contineantur; et ita Divus
Pius rescripsit. Sane excutiendum Divi
Fratres putaverunt in persona eius, qui
parricidiurn admiserat, utrum simu
lato furore facinus admisisset, an vero
re vera compos mentis non esset, ut, si
simulasset, plecteretur, si fureret, in car

cere contineretur.

14.MACERlibro 11. de Judiciis Publicis.
- Divus Marcus et Commodus Scapu
lae Tertyllo rescripserunt in haec verba:
"Si tibi liquido compertum est, Aelium
Priscum in eo furore esse, ut continua
mentis alienatione omni intellectu ca
reat, nee subest ulla suspicio, matrem
ab eo simulatione dementiae occisam,
potes de modo poenae eius dissimula
re, quum satis furore ipso puniatur; et
tamen diligentius custodiendus erit ac,
si putabis, etiam vinculo coercendus,
quoniam tam ad poenam, quam ad
tutelam eius et securitatem proximo
rum pertinebit. Si vero, ut plerumque
assolet, intervallis quibusdam sensu
saniore, non forte eo momenta scelus
admiserit ~ nee morbo eius danda est
venia - diligenter explorabis; et si quid
tale compereris, consules nos, ut aesti
memus an per. immanitatem facinoris,
si quum posset videri sentiri, commi-

provincia e, os havendo, os persiga; per
seguir tambem sacrflegos, assa\tantes,
traficantes de escravos e ladroes e, na
medida do delito, castiga-Ios, punir seus
coniventes, sern os quais 0 delinquente
nao pode escondcr-se por muito tempo.
§ 1. Com referencia aos loucos que nao
podem ser contidos par seus familia
res, a solucao a ser dada pelo gover
nador emante-los isolados, pais assirn
recomenda, por rescrito, 0 imperador
Pia. Com sabedoria, os imperadores ir
maos'" rnandaram que se investigasse
se a pessoa que cometeu crime de mortc
o teria cometido com simulacao de lou
cura ou se de fato estaria fora de si, de
modo que, se simulou, seja punido; se
agiu por loucura, seja recluso.

14. MACER, Dos [ulgamentos Publi..
cos, Livro 11. - Os imperadores Mar
co e Comodo assim determinaram, pOl'
rescrito, a Escapula Tertilo: "Se para ti

ficou evidente que Elio Prisco de tal
modo enlouqueceu que, por sua conti
nuada alienacao mental, carece de todo
entendimento, nem resta duvida de qoc
sua mae foi morta por ele num acesso
de loucura, po des moderar os termos
de punicao, pois ja esta punido par sua
pr6pria loucura. Mas devera ser mais ri
gorosamente custodiado e, se for 0 caso.
ser mesmo acorrentado, tanto para SHU

seguranca como para a seguranca d",
seus familiares. Mas, se, como muitas
vezes costuma acontecer, tiver cometi
do 0 crime em algum intervalo de luci
dez e nao naquela situacao, nao se ha de

iDS Glossario, Dois Irmaos.
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serit, supplicio afficiendus sit. Quum
autem ex litteris tuis cognoverimus, tali
eum loco atque ordine esse, ut a suis vel
etiam in propria villa custodiatur, recte
facturus nobis videris, si eos, a quibus
illo tempore observatus esset, vocaveris,
et causam tantae negligentiae excusse
ris, et in unumquemque eorum, prout
tibi levari vel onerari culpa eius videbi
tur, constitueris. Nam custodes furiosis
non ad hoc solum adhibentur, ne quid
perniciosius ipsi in se moliantur, sed ne
aliis quoque exitio sint; quod si com
mittatur, non immerito culpae eorum
adscribendum est, qui negligentiores in
officio suo fuerint".

15. MARCIANUS libro I. de Judiciis
Publicis. - Illud observandum est, ne,
qui provinciam regit, fines eius excedat,
nisi voti solvendi causa; dum tamen ab
noctare ei non liceat.

6. MACER libro II. de officio Praesi
is. - Senatusconsulto cavetur, ut de

his, quae provincias regentes, comites
t libertini eorum, antequam in pro

inciam venerint, contraxerunt, par
lssime ius dicatur, ita ut actiones, quae
b eam causam institutae non essent,
osteaquam quis eorum ea provincia
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escusa-10 por sua doenca e investigaras
diligentemente. Se tiveres constatado
algo dessa especie, nos consultaras para
que avaliemos se deve ser condenado
ao suplicio pela crueldade do crime,
se entao cometido em aparente estado
de lucidez. Mas como ficamos sabendo
por tua carta que 0 crirninoso estava
em determinado lugar e situacao em
que era custodiado por seus familiares
e em sua propria granja, a nosso ver, fa
rias bem se convocasses aquelas pessoas
que, na ocasiao, erarn responsaveis por
sua custodia e averiguasses a razao de
tamanha negligencia e procederas con
tra cada urna delas, na medida de tua
avaliacao da gravidade ou atenuacao de
suas culpas. Pois nao se ha de custodiar
os loucos so para que nao facam mal a
si proprlos mas tambern para que nao
sejam causa de males para outros; 0 que
fiver acontecido nao sem razao devera
ser imputado aqueles que negligencia
ram seu dever"

15. MARCIANO, Dos Julgamentos PU
blicos, Livro I. - Observe-se que quem
governa uma provincia nao deve sair de
seus limites, a nao ser para curnprimen
to de algum voto e, mesmo assim, nao
Ihe epermitido pernoitar alem de suas
fronteiras.

16. MACER, Da Puncao de Governa
dor, Livro I. - Decreto do Senado esta
belece, a respeito de obrigacoes contra
Idas por governantes de uma provincia,
por seus acompanhantes e libertos antes
de partirem para a provincia, que se faca
uso parcimonioso de processos judi
ciais, por isso as acoes que nao puderem

we I
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excesserit, restituantur. Si quid tamen
invito accidit, veluti si iniuriam aut fur
tum passus est, hactenus ei ius dicen
dum est, ut litem contestetur, resque
ablata exbibeatur et deponatur, aut sisti
exbiberive satisdato promittatur.

17. CELSUSlibro III. Digestorum. - Si
forte Praeses provinciae manumiserit,
vel tutorem dederit, priusquam cogno
verit successorem advenisse, erunt haec
rata.

18. MODESTINUS libro V. Regula
rum. - Plebiscito continetur, ut ne quis
Praesidum munus, donum caperet, nisi
esculentum potulentumve, quod intra
dies proximos prodigatur.

19. CAI.LISTRATUS libro I. Cogni
tionibus. - Observandum est ius red
denti, ut in adeundo quidem facilem se
praebeat, sed contemni non patiatur.
Unde mandatis adiicitur, ne Praesides
provinciarum in ulteriorem familiari
tatem provinciales admittant; nam ex
conversatione aequali contemtio digni
tatis nascitur.

§ 1. - Sed et in cognoscendo neque
excandescere adversus eos, quos malos
putat, neque precibus calamitosorum
illacrimari oportet, id enim non est
constantis et recti iudicis, cuius animi
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ter andamento tenham prosseguimento
a medida que retornem da provincia.
Mas, se aigo acontecer a algum deles,
independentemente de sua vontade,
como ser vitima de injuria ou de furto,
a questao deve ter prosseguimento ate
a litiscontestacao e a coisa furtada ser
apresentada e depositada ou a parte se
comprometa, mediante caucao, a com
parecer em juizo ou apresentar a coisa
furtada.

17. CELSO, Digesto, Livro III. - Se
rao ratificadas acoes de alforria ou de
designacao de tutor por acaso pratica
das por governador de provincia antes
de ter conhecimento da chegada de seu
sucessor.

18. MODESTINO, Regras, Livro V. 
Esta estabelecido num piebiscito que
nenhum governador aceite presente ou
oferta, a menos que se trate de comesti
vel ou bebida que se consome em pou
cos dias.

19. CALISTRATO, Das Iurlsdicoes, Li
vro I. - Deve-se chamar a atencao de
quem administra a [ustica para a conve
niencia de ser afavel com quem 0 pro
cure, mas nao admitir ser desrespeita
do. Razao peia qual se acrescenta como
dever de governadores de provincia nao
ter familiaridade com seus habitantes,
pois a convivencia gera a falta de respei
to adignidade.
§ 1. Mas, ao atuar em juizo, nao deve
nem se irritar com quem nao simpati
za nem se comover com as suplicas dos
infelizes, pois nao e pr6prio do juiz jus
to e correto revelar pelo semblante seu
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motum vultus detegit. Et summatim ita
ius reddi debet, ut auctoritatem dignita
tis ingenio suo augeat.

20. PAPINIANUS libro I. Responso
rum. - Legatus Caesaris, id est Praeses
vel Corrector provinciae, abdicando se
non amittit imperium.

21. - PAULUS libro singulari de offi
cio Assessorum. - Praeses quum cog
noscat de servo corrupto, vel ancilla
devirginata, vel servo stuprato, si actor
rerum agentis corruptus esse dicetur,
vel eiusmodi homo, ut non ad solam
iacturam adversus substantiam, sed ad
totius domus eversionem pertineat, se
verissime debet animadvertere.

TITULUSXIX

DE OFFICIO PROCURATORIS
CAESARIS VEL RATIONALIS

1. ULPIANUS libro XVI. ad Edictum.
- Quae acta gestaque sunt a Procura
tore Caesaris, sic ab eo comprobantur,
atque si a Caesare gesta sunt.
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estado de espirito. Em suma, deve fazer
a justica de modo a aumentar, por sua
competencia, 0 peso de sua dignidade.

20. PAPINIANO, Respostas, Livro I. 
Urn legado de Cesar, isto e, governador
ou corregedor de provincia, nao perde 0

poder (imperium) ao pedir demissao!".

21. PAULO, Da Funcao de Assessores,
Livro Untco, - Ao julgar questao que
envolve escravo corrompido ou escra
va deflorada ou escravo estuprado e 0

escravo corrompido e dito ser admi
nistrador, ou coisa que valha, de bens
do demandante, de modo que, alem de
causar 0 prejuizo, e responsavel pela ru
ina de todo 0 patrimonio, 0 governador
deve puni-Io com maximo rigor.

TITULO XIX

DA FUNC;;Ao DE PROCURADOR
OU CONTADOR DE CESARIO'

1. ULPIANO, Comentarios ao Edito,
Livro XVI. - As coisas feitas e geridas
por procurador de Cesar e, como tais,
aprovadas por ele sao como se 0 pr6prio
Cesar as tivesse feito ou gerido.

106 Glossario, imperium e potestas.
107 Procurator, quer pelo contexto dos itens sub

sequentes, quer por sua ccmposicao etimo
Ioglca, tern mais conotacao de administrador
do que de procurador na acepcao moderna.
Com efeito, pro indica "no Iugar de': De fato,
o administrador age no Iugar de Cesar, mas
suas decsces devem ser precedidas cia auto
rtzacao do imperador,
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ponderam, por rescrito, a consulta de
Hermia.

TITULO XX

DA FUNc,:AO DE JUIZ

2. IDEM, Comentarios a Sabino, Li
vro XXXIX. - Foi concedido ao juiz de
Alexandria, por constituicao do impe
rador Marco Aurelio, 0 direito de no
meartutor.

1. ULPIANO, Comentarios a Sabino,
Livro XXVI. - Urn juiz pode proceder
a adocao, pois para isso tern cornpeten
cia dentro das normas legais.

1. PAPINIANO, Questoes, Livro I. 
Toda faculdade concedida especialmen
te por lei ou por decreto do Senado ou
por constituicao do principe nao pode
ser transferida por jurisdicao delegada.
Mas 0 que compete, por direito, amagis
tratura podc ser delegado. Assim parece
se equivocarem os juizes que, tendo 0

exercicio de julgamentos publicos dele
gado por lei ou por decreto do Senado,
como a Lei julia sobre adulteries, ou por
outra lei semelhante, delegam sua juris
dicao. Prova evidentissima disso e que,
ua Lei JUlia, sobre violencia, manda-se
expressamente que 0 juiz a quem se tiver
conferido esse exercicio pode delega-lo
no caso de se ausentar. Portanto, nao po
dera dclega-Io por outro motivo que nao

TITULO XXI

DA FUNc,:Ao DE QUEM A
JURISDIc,:AO EDELEGADA

TITULUSXXI

DE OFFICIO £IUS, CUI MANDATA
EST IURISDICTIO

2. IDEM libro XXXIX. ad Sabinum.
Iuridico, qui Alexandriae agit, datio tu
toris Constitutione Divi Marci concessa
est.

TITULUSXX

DE OFFICIO IURIDICI

nostri Severus et Antoninus ad libellum
Hermiae rescripserunt.

rlTULO XX f XXI

1. ULPIANUS libro XXVI. ad Sabi
num. - Adoptare quis apud Iuridicurn
potest, quia data est ei legis actio.

1. PAPINIANUS libro I. Quaestionum.
- Quaecunque specialiter Lege, vel Se
natusconsulto, vel Constitutione Princi
purn tribuuntur, mandata iurisdictione
non transferuntur; quae vero iure Ma
gistratus competunt, mandari possunt.
Et ideo videntur errare Magistratus, qui
quum publici iudicii habeant exercitio
nem Lege vel Senatusconsulto delega
tam, veluti legis Iuliae de adulteriis, et si
quae sunt aliae similes, iurisdictionem
suam mandant. Huius rei fortissimum
argumentum, quod lege Iulia de vi no
minatim cavetur, ut is, cui obtigerit
exercitio, possit earn, si proficiscatur,
mandare. Non aliter itaque mandare
poterit, quam si abesse coeperit, quum
alias iurisdictio etiam a praesente man-

3. CALisTRATO, Das Iurisdicoes, Li
vro VI. - Os procuradores de Cesar
nao tern direito de desterrar, porque
nao tern direito de impor essa pena.
§ 1. Se, todavia, proibirem uma pessoa
de entrar em propriedades rurais de
Cesar, por considera-la perturbadora
da ordem ou importuna aos trabalha
dores, essa pessoa devera evitar faze-lo,
conforme recomenda 0 rescrito do im
perador Pio a julio.
§ 2. Tampouco podem permitir que urn
desterrado regresse, conforme nossos
imperadores Severo e Antonino res-

2. PAULO, Sentencas, Livro V. - Se os
bens dos quais 0 imperador tiver sido
instituido herdeiro nao forem suficien
tes para saldar as dividas da heranca,
constatado 0 fato, 0 imperador deve ser
consultado, pois se ha de informar-se da
vontade do herdeiro instituido de acei
tar ou rejeitar herancas dessa especie.

§ 1. Se 0 procurador de Cesar transferir
urn bern de Cesar como coisa propria,
nao ereio que transmita 0 dominic, pais
quem administra urn bern de Cesar so 0

transfere se 0 fizer com 0 consentimen
to do proprio Cesar. Enfim, 0 que fizer
a titulo de venda, ou de doacao ou con
trato, e nulo, porque nao lhe foi dado 0

direito de alienar bern de Cesar, mas de
administra-lo com diligencia.
§ 2. Especial atribuicao do procurador
de Cesar e possibilitar, com a autoriza
yao dele, que urn escravo do imperador
seja sujeito de heranca e, se 0 herdei
ro instituido e 0 proprio Cesar, e pela
intervencao do procurador que Cesar
toma posse de uma rica heranca,

§ 2. - Est hoc praecipuum in Procura
tore Caesaris, quod et eius iussu servos
Caesaris adire hereditatem potest; et si
Caesar heres instituatur, miscendo se
opulentae hereditati Procurator here
dem Caesarem facit.

2. PAULUS libro V. Sententiarum. 
Quod si ea bona, ex quibus Imperator
heres institutus est, solvendo non sint,
re perspecta consulitur Imperator; he
redis enim instituti in adeundis vel re
pudiandis huiusmodi hereditatibus vo
luntas exploranda est.

3. CALLISTRATUS libro VI. de Cog
nitionibus. - Curatores Caesaris ius
deportandi non habent, quia huius poe
nae constituendae ius non habent.
§ 1. - Si tamen quasi tumultuosurn vel
iniuriosum adversus colonos Cesaris
prohibuerint in praedia Caesariana ac
cedere, abstinere debebit; idque Divus
Pius Iulio rescripsit.

§ 2. - Deinde neque redire cuiquam
permittere possunt; idque Imperatores

DiGESTO

§ 1. - Si rem Caesaris Procurator eius
quasi rem propriam tradat, non puto
cum dominium transferre; tunc enim
transfert, quum negotium Caesaris ge
rens consensu ipsius tradit. Denique si
venditionis, vel donationis, vel transac
tionis causa quid agat, nihil agit; non
enim alienare ei rem Caesaris, sed dili
genter gerere commissum est.
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detur. Et si a familia dominus occisus
esse dicetur, cognitionem Praetor, quam
ex Senatusconsulto habet, mandare non
poterit.

§ 1. - Qui mandatam iurisdictionem
suscepit, proprium nihil habet, sed et
eius, qui mandavit, iurisdictione utitur,
Verius est enim, more maiorum iuris
dictionem quidem transferri, sed me
rum imperium, quod Lege datur, non
posse transire; quare nemo dicit, ani
madversionem Legatum Proconsulis
habere mandata iurisdictione. Paulus
notat: "et imperium, quod iurisdictioni
cohaeret, mandata iurisdictione tansire
verius est':

2. ULPIANUS libro III. de omnibus
Tribunalibus. - Mandata iurisdictione
a Praeside consilium non potest exerce
re is, cui mandatur.

§ 1. - Si tutores vel curatores velint
praedia vendere, causa cognita id Prae
tor vel Praeses permittat; quod si man
daverit iurisdictionem, nequaquam
poterit mandata iurisdictione eam qua
estionem transferre.

3. IULIANUS libro V. Digestorum. 
Etsi Praetor sit is, qui alienam iurisdic
tionem exsequitur, non tamen pro suo
imperio agit, sed pro eo, cuius mandatu
ius dicit, quoties partibus eius fungitur.
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seja 0 de ausencia, enquanto em outros
casos se delega mesmo por quem esta
presente. E caso se diga que urn senhor
foi morto por urn escravo, 0 pretor nao
podera delegar a jurisdicao que lhe foi
conferida por decreto do Senado.
§ 1. Quem tern jurisdicao delegada nao
tern nada proprio, mas usa a jurisdicao
daquele que delegou. Pois, conforme 0

costume de nossos antepassados, a me
lhor opiniao e que a jurisdicao se trans
fere, mas 0 poder (imperium)108 pro
priamente dito, que e dado por lei, nao
se transfere. Razao pela qual ninguem
diz que 0 legado do proconsul tern po
der de castigar por jurisdicao delegada.
Paulo observa: "a opiniao mais corrente
e que 0 poder (imperium) que acompa
nha a jurisdicao transfere-se por juris
dicao delegada"

2. ULPIANO, De Todos os Tribunals,
Livro III. - Quando 0 governador de
lega sua jurisdicao, aquele a quem foi
delegada nao pode participar de cole
giados.
§ 1. Se tutores ou curadores quiserem
vender imoveis, conhecido 0 rnotivo,
o pretor ou 0 governador 0 permitini.
Mas, se tiver delegado a jurisdicao, de
modo algum podera transferir 0 co
nhecimento da causa com a jurisdicao
delegada.

3. JULIANO, Digesto, Livro V. - Mes
mo 0 pretor, ao exercer uma jurisdicao
delegada, nao age por seu proprio po
der, mas pelo poder daquele por cuja

lOB Glossarto, imperium e potestas.
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4. MACER libro I. de officio Praesi
dis. - Congnitio de suspectis tutoribus
mandari potest; imo etiam ex mandata
generali iurisdicone propter utilitatem
pupillorum earn contingere constitu
tum est in haec verba: "Imperatores
Severus et Antoninus Braduae Procon
suli Africae. Quum propriam iurisdic
tionem Legatis tuis dederis, consequens
est, ut etiam de suspectis tutoribus pos
sint cognoscere"

§ 1. - Ut possesio bonorum detur, vel
si cui damni infecti non caveatur, lit is
possidere iubeatur, aut ventris nomine
in possessionem mulier, vel is, cui lega
tum est, legatorum servandorum causa
in possessionem mittatur, mandari po
test.

5. PAULUS libro XVIII. ad Plautium.
- Mandatam sibi iurisdictionem man
dare alteri non posse manifestum est.

§ 1. - Mandata iurisdictione privato,
etiam imperium, quod non est merum,
videtur mandari, quia iurisdictio sine
modica coercitione nulla est.
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delegacao diz 0 direito, e isso toda vez
que 0 faz em nome de quem delegou.

4. MACER, Da Puncao de Governador,
Livro I. - 0 julgamento de tutores sus
peitos pode ser delegado, Mais ainda,
tendo em vista 0 interesse dos tutelados,
esse julgamento pode ser procedido por
jurisdicao geral delegada, conforme
estabelecido neste rescrito: "Os impe
radores Severo e Antonino a Bradua,
proconsul da Africa: 'Quando delegares
a jurisdicao que te e propria, os legados
que a recebem tern tambem competen
cia para julgar tutores suspeitos"'.
§ 1. A emissao de posse de bern pode
ser delegada nos casos de emissao de
mandado de posse a favor de requeren
te que nao recebeu caucao por dano te
mido, de emissao de posse a mulher em
beneficio de filho ainda nao nascido, de
emissao de posse a legatario com 0 ob
jetivo de preservar 0 legado.

5. PAULO, Comentarios a Plauclo,
Livro XVIII. - Eevidente que uma ju
risdicao transferida a urn nao pode ser
delegada a outro.
§ 1. Parece que uma jurisdicao delegada
a uma pessoa privada envolve tambem
o poder (imperium), embora nao pleno,
pois jurisdicao sem coercao einocua,
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TITULUS XXII

DE OFFICIO ASSESSORUM

1. PAULUS libro singulari de officio
Assessorum. - Omne officium Asses
sorls, quo iuris studiosi partibus suis
funguntur, in his fere causis constat; in
cognitionibus, postulationibus, libellis,
edictis, decretis, epistolis.

2. MARCIANUS libro primo de Judi
ciis publicis. - Liberti assidere pos
sunt. Infames autem licet non prohibe
antur legibus assidere, attamen arbitror,
ut aliquo quoque decreto Principali
refertur constitutum, non posse officio
Assessoris fungi.

3. MACER libro I. de officio Praesidls.
- Si eadem provincia, postea divisa,
sub duobus praesidibus constituta est,
velut Germania, Mysia ex altera ortus
in altera assidebit, nee videtur in sua
provincia assedisse.

4. PAPINIANUS libro IV: Responso
rum. - Diem functo Legato Caesaris,
salarium Comitibus residui ternporis,
quod a Legatis praestitutum est, debe
tur, modo si non postea Comites cum
aliis eodem tempore fuerunt. Diversum
in eo servatur, qui sucessorem ante tern
pus accepit.

5. PAULUS libro I. Sententiarum. 
Consiliario eo tempore, quo assidet,
negotia tractare in suum quidem audi
torium nullo modo concessum est, in
alienum autem non prohibetur.

TITULO XXII

DA FUN<;:AO DE ASSESSOR'09

1. PAULO, Da Funcao de Assessor, Li
vro Unico. - Toda funcao de assessor
exercida por estudiosos do direito, den
ira de suas atribuicoes, consiste mais ou
menos nestes atos: fazer peticoes, expo
sicoes, editos, decretos e cartas.

2. MARCIANO, Dos Julgamentos Pu
blicos, Livro I. - Libertos podem as
sessorar. Quanto aos de rna reputacao,
embora a lei nao 0 profba, a meu ver,
nao podem exercer a funcao e, de fato,
parece haver algo, nesse sentido, numa
decisao imperial.

3. MACER, Da Puncao de Governador,
Livro I. - Se uma mesma provincia for
dividida em duas, cada qual com seu
governador, como a Germania e a Mi
sia, urn assessor nascido em uma pode
assessorar na Dutra, como se nao tivesse
sido assessor em sua provincia.

4. PAPINIANO, Respostas, Livro IV.
- Morto urn legado de Cesar, seus
acompanhantes tern direito ao salario
residual pelos dias restantes do periodo
estabelecido pelos legados, desde que
depois nao tenham trabalhado para ou
tros no mesmo penodo. 0 mesmo min
acontece quando 0 legado recebe suces
sor antes do tempo.

5. PAULO, Sentencas, Livro I. - De
modo algum se pcrmitira a conselheiro

11)9 Glossario, assessor.

6. PAPINIANUS libro primo Respon
sorum. - In consilium Curatoris Rei
publicae vir eiusdem civitatis assidere
non prohibetur, quia publico salario
non fruitur.

que exerce a funcao de assessor advogar
em sua propria sala de audiencia, mas
nao lhe e proibido faze-Io na sala de ou
tro.

6. PAPINIANO, Respostas, Livro I. _
Nao e proibido ao natural de uma cida
de nela assessorar urn curador publico,
pois para isso nao percebe salario.
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o~ao e arrogacao (T.VII)
o instrumento de adocao entre os romanos nao tinha como objetivo 0 futuro,

em-estar e a seguran~a do adotado, como nos tempos modernos. Sua rnotivacao
am quest6es de heranca, de linhagem e ate de afeicao,

Quando 0 adotando era menor de idade, as leis concernentes eram mais rigoro
; quando envolvia dois adultos, a.legislacao exlgia a manifesta~iio da vontade do
otante e 0 consentimento do adotado. A adocao que envolvia adultos era chamada
arrogacao,
Ambas as modalidades, de adocao e de arrogacao, so se realizavam diante de auto

~.Idadles competentes designadas por lei. Tanto a adocao como a arrogacao so podiam
feitas por homens, embora 0 adotado pudesse ser tambem do sexo feminino.

.~gn:l~iio (T. VII)
No direito romano, a agnatio e parentesco por varonia, em contraposicao a cog

natio, cognacao, parentesco por consanguinidade. Por exemplo: dois irrnaos por par
te de pai (agnacao), dois irmaos por parte de mae (cognacao), 0 parentesco entre
adotivos de urn mesmo pai insere-se tambern no conceito de agnacao.

Alforria ou manumissao (T. I, 4)
Figura juridica nascida do direito civil que regulamenta 0 direito das gentes. Se

gundo 0 direito romano, todo homem nasce livre. A servidao teria sido introduzida
pelo direito das gentes. E 0 direito civil que norrnatiza, isto e, estabelece em que
condicoes urn homem livre pode tornar-se escravo e em que condicoes pode read
quirir sua liberdade. Manumissao ou alforria e 0 instituto que rege as condicoes de
liberdade do escravo, conforme a propria etimologia do termo, isto e, manumittere,
soltar da mao, onde mao figura como poder ou dominica potestas. Manumissio era
termo reservado aalforria de escravos, que so podia ser feita dentro de determinadas
normas juridicas e diante de autoridade competente.

A manumissio se fazia em duas modalidades: a alforria legal ou regular (iusta
manumissio), ou irregular (minus iusta). A alforria legal se fazia diante de autorida
de competente, em geral, 0 pretor. Era a chamada manumissio a vindicta (alforria
pela varinha), que tinha 0 seguinte ritual: 0 senhor apresentava a escravo ao pretor;
enquanto 0 pretor recitava a formula da munurnissao, 0 senhor girava 0 escravo, re
petindo a oracao esto liber (so livre), e 0 lictor (assistente do pretor) Ihe batia de leve
na cabeca com uma varinha.

Outras modalidades de alforria induia a manumissio por ado,iio, por testamento
(ja prevista na Lei das XII Tabuas) e par census, isto e, pela posse de bens com os
quais 0 escravo, com a aprovacao de seu senhor, inscrevia-se como cidadao nos cen
sos que se realizavam de cinco em cinco anos, em Roma. A modalidade por censo
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era chamada manumissio minus iusta, nao legal e, par isso mesrno. precaria. (Glo~;

sario, escravidao).

Assessor (1'. XXII) d 'd entar-se ao pe de estar junto ,k, I·' te termo veru e aSSl eo,s· ,
Etirno oglcamen c, 0 I 'd aegro assistir a urn enfermo. Nil

" . - ico Por exemp 0, aSSl ere <. ' ,

estar a disposicao. a servic . ibli s a funcao de assessor n.r..
d d. mera~ao dos cargos pu reo, ' ,

Digesto, pela or em. a enu., 1 0 termo "assistente', par suas ralzes etimol«

P
arece situar-se na hierarqura superAor. d

. " sor" na natureza 0 cargo,gicas, enquadra-se melhor que asses '

Censor (1'. II, 2, § 17) b liar calcular era a de proce.lc" I d ,.. do VC" a censeo, avanar, ,
A funcao or~gln~ 0 censor, ~' :t li ,_0 de bens com vista aarrecada<;:ao (I(

e presidir a realizacao de censos e a ava iaca t mbem zelador dos boll':
d 'f pas sou a ser aimpostos Mais tarde, por forca 0 e imo, '

costumes. ," . , . . ,0. ublica no seculo VI a.C., para aliviar ii

o cargo foi l~sl~tU1do 1~0 m:~~l~;a~;~ Era eJeito nos comitia centuriata ((;10"
consul de suas multrpJas respon 'd ,', I Cargo inieialmente prrvaliv«

, I) b sidenera e um consu '
sario, slstelna cleitora so a pre I te exercido por plebeus pm!.\

, ' dcnoi . ssou a ser eventua .men .
dos patricros, POliCO cpors p"" ' I ' em dupla e com mandai"',

, I d .d d - omana Eram e eitos sernpredores do ntuio e [1 a ao r ' , . ortancia ercdenciava ~;r!l
i hi , "a 0 cargo por sua Jmp ,

de cinco anos. Na esca a ierarquica. f ~ I go do tempo foram-se all)
. 1< d is suas uncces, ao on . ,

titular a pleltear.o consu a ,0, po . 0 olftico. Alem das funcces originais, 0 eel!'.il\
pliando e conqUlstando maier espa~d dP , , e adultos: pela avaliacao de [u-ue,

, 'I 1 registro dos C1 a aos, Jovens , _', , "
era responsave pe 0 _ "Iltar' pela cassacao de dlllll'",, - I ocacao para 0 servI~o ml , , 't

com vista a taxacao: pe a conv . di 't 1" otar e scr votacio· pela expul:"lij- 'bI' 'elusiVe 0 1rel 0 (. e v .. , .
de exercer fun~oes pu lcas,111 . t' oral's Dessas funroes, a 111.11*

d t par crImes ou a os 1m . " -;
de membros da or em eques re, , III d C a de proceder a selc~ao dos cand"i"
importante the tOl eonfenda no secU!O ...,

tos ao Senado, 1 'd' dos bons costumes (regimen Illd

o censor, como responsavel pda sa vagu~l;- a 'tu'aca-0 cti)'as consequencias
',r' ' 'to de sua pUI1l~ao, SJ ,

rum), declarava lnJamls 0 sUJel '.' 'dO ate hci POLlCO tempo ainda incofjH!
diam estender-se par gerat;6es, instltuto Jun lcO

rado a codigos penais. , 22 d C Na ditadura de Sila e no

A ultima eleic;:ao de cefn~or ~~~~r:~~~;;~s im;e;adores seguintes tenham
dato de Augusto 0 cargo 01 ex I ' ,

mido a fun<;:ao in perpetuum. . t' Au usto ter instituido a lex maie.~filil'.
Vale observar que a censura roma~a, a e g 'am ortamentos, nunca

lei de lesa majestade, alcan~avaexcluSlvamente atos e c p

ou opini6es.
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Civitas (1', II, 2, § 1)

a termo civitas, do qual, nas linguas romanicas, resultou cidade, ciudad, cite,
dtta, no direito romano nao tern a acepcao toponimica que hoje Ihe conferimos.
Civitas, para os romanos, era a coletividade dos cives, isto e, de cidadaos organizados
ern sociedade sob a egide de leis, normas e costumes, E 0 que hoje chamamos de Es
tiulo. E nesse sentido que Santo Agostinho, no seculo V; contrapoe a Cidade de Deus
I, Cidade dos Homens.

Colegio dos Pontifices (1', II, 2, § 6)
Desde os primordios, para os romanos 0 ius publicum, 0 direito publico, consis

tia"in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus" (1'. I, 1, § 2), isto e, "nas coisas sagra
das, nos sacerdotes, nos magistrados"

No ambito desse poder "in sacris, in sacerdotibus" estava, desde a monarquia,
(i chamado "collegium pontificum", colegio ou conselho dos pontifices, cuja funcao
lira a de aplicar 0 ius divinum, 0 direito divino, parte do direito civil que regulava a
I,,'la~ao da civitas com a divindade, Na realidade, esse colegio tinha a funcao de as
1I11isorar 0 rei em assuntos religiosos.

Sua composicao, inicialmente de tres mernbros, chegou a 15 no final da Republi
() cargo era vitalicio e de nomeacao, com excecao do pontifex maximus, 0 pontifi
maximo, presidente do Colegio, que, depois da Guerra Punica, no final do seculo
passou a ser elegivel. Era cargo de singular importancia, pois, por suas atribuicoes,
plicava profunda e constante interacao com toda a sociedade romana, Augusto,
ois da morte de Lepido, 0 Ultimo pontifex maximus, 12 a.C; incorporou 0 titulo

funcoes imperials.
a Colegium Pontificum tinha as seguintes atribuicces: regular as cerimonias ex

l<lrias nas ocasioes de peste e calamidade; consagrar templos, lugares e objetos
cados aos deuses pelo Estado; regulamentar 0 calendirio tanto astronomico
o administrativo; cuidar da observancia das leis referentes a funerals e ao culto e
visionar as casamentos par confarreatio, cerim6nia antiquissima de casamen
clusiva para patricios, que envolvia 0 oferecimento de urn pao na presen~a do

ifex maximus,

silium, Concilium, Concio
ses termos latinos apresentam certa sinonimia, embora suas acep~oes tenham,

\lma, sentido especifico, Como sao usados com muita frequencia na prosa e em
.80S generos literarios, convem atentar para sua precisa significa~ao,

nsilium: conselho, parecer, plano, projeto, delibera~ao, resolu~ao, Por meto
II, pode tambem significar assemblela, comissao que emite parecer, faz plano,
era, etc .
.,Jncilium: reuniao, assembleia, grupo de pessoas.
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Cancio: assembleia convocada por autoridade competente, na qual oradores ",'
revezavam na defesa ou proposicao de objetivos. Tambcm, par rnetonimia, signll'i",
tribuna, catedra de onde se discursava.

Consul (T X)
a cargo de consul aparece apos a abolicao da monarquia em 509 a.C, a Senad«.

criado pelo proprio Romulo e constituido de experientcs cidadaos tanto pelo "d"'1
como pelos anos (senes, idosos), fora inicialmente uma assessoria colegiada do 1'('1,

poder execntivo, detentor da soberania imperium (Glossario, imperium e potestn:
Na Republica, 0 consul era 0 poder executive, especie de "primeiro ministro" A dik
renca do poder monarquico, seu mandata era de apenas um ana (para nao se apCi','"
ao poder) e eleito sempre em dupla, com iguais poderes, isto 1', nao se tratava de "'"
titular e outro, vice au suplente: os dois tinham poderes iguais e, par isso, um pod",
tornar scm efeito a decisao do outro, Esse processo assegurava a uniformidade d:l'i

medidas e lhes con feria mais vigor.
A figura do consul nao snrgiu imediatamente apos a queda da monarquia. Ant.:.

a poder esteve nas maos de um praetor, lider (Glossario, pretor), e iudices, juizcs.t i

titulo de consul incorporou esses dais pcderes, exercidos, porem, sob a supervi-.«.
do Senado,

a nome consulveio de consulo, deliberar, decidir. a prefixo con nos verbos ["ii

nos implica acao conjunta. Dai, como cram eleitos sempre em dupla, consules impl!
cava a ideia de parceria.

Por se tratar de mandatos anuais, 0 preenchimcnto do cargo se fazia mcdi.nu
eleicoes cujo processo sofreu, ao longo dos seculos, muitas variacoes, Fundarnent.rl

mente, as eleicoes rornanas, ate 0 Imperio, se faziam por voto direto, aclamacao rut

contagem dos votos par colegios eleitorais.
Ate 0 seculo V a.C; 0 consul era eleito dentre os patricios. A partir do si'"d"

IV, com a ascensao social dos plebeus (Glossario, patricii, populus, plebs), dos ,[",.
consules, um tinha de ser da plebe, No ano de 172 a.C, tal era a forca da plebe 'I""
foram eleitos dais plebeus para 0 consulado.

Havia, porem, algumas condicoes para se pretender a consulado. A primeira r- 4

de ter sido pretor no minima por dois anos, A reeleicao so era adrnitida apos ,II'}
anos de intervalo entre dois mandatos.

No seculo I a.C; uma lei casuistica, chamada Lex Pompeia de fure Magistrall/lllii
(Lei Pompeia sabre a Direito dos Magistrados), impedia a e1ei~ao de candidal(l ,'II

sente de Roma. a objetivo da lei era vetar a candidatura de Julio Cesar, entao na ( ,I,
lia, A medida deu origem achamada guerra civil que poria fim ademocracia rom,,,,,
com a inaugura~ao do imperio por Augusto,

o periodo do mandato era rigorosamente respeitada. Se urn dos consules IIlIlj

ria, fazia-se nova eleiyao para substituir 0 morto. Se morressem os dois, 0 SC1Lilld

nomearia urn interrex para completar 0 mandato. Durante 0 Imperio, a mork
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IIIll imperador, 0 consul (0 segundo, porque a proprio imperador ja era 0 primeiro
vualiciamente) assumia plenos poderes ate a posse do imperador seguinte.

No periodo republicano, 0 consul era 0 que se chamaria hoje, no regime par
laruentar, chefe do governo, ficando a funcao legislativa a cargo do Senado e dos
nmtitia ou condones, inclusivea declaracao de guerra.

Nas provtncias ou territorios anexados ao Imperio, havia a figura dos proconsules
(que faziam as vezes de consul), nomeados antigamente pelo Senado e, posterior
mente, pelos imperadores para exercer as rnesmas funcoes de consul de Roma no
territorio que lhes era atribuido,

Em 541 da era crista, portanto, cern anos apos a queda do Imperio Romano do
Ocidente, foi eleito 0 ultimo consul no Imperio entao bizantino, Nos tempos moder
nos.o saudosismo europeu da estrutura hierarquica do Imperio Romano ressuscitou

tlgura do consul na pessoa de Napoleao Bonaparte.

oorte (T. xv 3)

Cohors significa area delimitada, patio, quintal, cercado. Por metonimia, seu con
do, capacidade, isto 1', determinado numero de pessoas ou soldados que a area po
comportar. Na acepcao militar, uma coorte correspondia hoje ao que chamamos
batalhao de infantaria; dividia-se em tres manipulos ou companhias, cada uma

mposta de duas centurias (unidades de cem soldados) que formavam pelotoes,
Uma coorte representava uma decima parte da legiao. Na Republica, como uma

'ao tinha 4.200 soldados, uma coorte tinha 420. No Imperio, porem, uma legiao
tava, como originalmente na monarquia, 6 mil soldados, e a coorte, por conse

lute, 600 homens.

As brigadas de guardas noturnos (Glossario, prefeitos) e a guarda pretoriana ti
m a composicao de uma coorte.

'enviros (T. II, 2, § 4)

Proclamada a Republica, os romanos viveram, na primeira parte do seculo VI
., periodo de instabilidade politica, tendo em vista a falta de leis. Na epoca ante
, dos reis, a lei era a vontade do monarca. Em 452, por pressao da plebe, 0 seg
to mats desprotegido da populacao romana (Glossario, patricii, populus, plebs),

,'f~ada uma comissao, constituida de dez varoes (viri) da dasse dos patricios, para
.glr leis que regulamentassem as costumes da sociedade romana. Essa comissao,
ser constituida de dez varaes, foi chamada de decenviros. EleHa por um ano, teve
undato prorrogado por mais um, quando completou 0 que passou a ser designa-

Como Lei das XII Tabuas (Glossario, Lei das XII Tabuas),

Esse costume de dcsignar comissaes para tratar de assuntos especificos era roti-
o na administra~ao publica de Roma. Em geral, eram presididas por um prctor e

'iadas pelo numero de seus componentes seguido do objeto de sua institui~ao.
exemplo, decemvirilitibus iudicandis, comissao de dez magistrados responsaveis
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pelo julgamento de determinadas questoes, decemviri agris dandis adsignandi». '"
missao de dez varoes responsaveis pela dtstribuicao de terras doadas pelo Estado, cru
geral composta de cinco membros patricios e cinco membros plebeus. l-~~uve. COIll,I"

soes de diversas composicoes e numero de membros. como as duumviri, triumviu.
quinquiviri, vigintiviri, isto e, cornissces de dois, tres, cinco, vin.ie rnembros e ate 11l1i

colegiado de magistrados composto de vigintisexviri, vinte e seis membros.

Direito Romano
o entendimento de ius, entre as romanos, a julgar pela definicao de Celso, rx

pressa no inicio do Digesto- ars bani et aequi, a arte do bom e do justo -, ,tem rn.u
a ver com aplicacao do que com conceito abstrato, portanto, mars cons~n~ane~ ((.llll

o espirito pragmatista dos rornanos. Dai a dificuldade, as vezes, de distinguir 11/',.

dircito, de lex, lei, ja que a lei nao so expressa mas tarnbern cria direitos.
o proprio termo ars, ao ser traduzido por arte, em portugues, ja eonstitui '""

equivoco. Arte tern direta conotacao com 0 belo em sua accpyao moderna. Ma'"
primitivamente, ars, como a tekne grega, significava oficio ou tecnica de P~Odll/.IL
profissoes que hoje chamamos de artesanais, como de carpinteiro, marcenerro, POf

exernplo, e, naqueles tempos, ate de artistas plasticos, , '
Nessa conccpcao, a definicao, que 0 Digesto atribui ao jurista Celso, implicuru

tecnica de aplicar 0 que e bom e justo em vez de concepcao teoretico-especulatlV"
A propria divisao teorica do direito - ius naturale, direito natural, IUS gentIUm, di

reito das gentes, e ius civile, direito civil - tinha tambem objetivo pragma\lco relatIV!!

ao fundamento e eficacia das normas e costumes socials: 0 direito natural, comuru jj

homens e animais, e0 direito nao escrito, que dispensa leis, porque ja detectavel e <'1'1

dente na observacao do comportamento invariavel da natureza. Assim, a conjuncao do
macho e da femea, que entre as animais chama-se coito e entre os homens matrimoui«,
efundamentalmente 0 mesmo eomportamento determinado pela natureza.

o chamado ius gentium sao norrnas comuns a todos os homens e por eles csl.i

belecidas, que obrigam tanto rornanos como nao rornanos. 0 propria terrno geNs, Ihl

acepcao primitiva, significava "estrangeiro", de outra raca au na<;:a.o n.aa roman<~. AID

a ldade Media servia para designar as nacoes que DaO cram nem judias nero cnsLt'l
A cria~ao do ehamado direitocivil tem como objetivo eslabeleeer certo

entre 0 direito natural e 0 dlreito das gentes. Chama-se civilis porque atinente ao lUI

mem organizado em sociedade, isto e, em civitas. Peln direito natural, todo hOlllt'1l!

nasce livre (T. I, 4), mas 0 direito das gentes instituiu a servidio, a guerra, os
etc. Como conciliar? Essa ea tarefa do direito civil, que regula e equilibra os (01111

rios sendo "urn direito que Deffi se afasta inteiramente do direito natural nClll

dire;to das gentes, mas tambem nao se conforma em tudo com nenhum deles" I I I,
6). No artigo scguintc sao citados os instrunlentos comuns dos quais eman~ ()dlll'ild

civil: leis, plebiscitos, decretos do Senado, decisoes do soberano e da autondadl' tills

juriseonsultos,

E 0 direito civil que concilia a liberdade natural do homem com a servidao, es
iabeleccndo quando e como um homem pode perder ou reconquistar sua condicao
primttrva de nascenca (Glossario, leges).

Ditador (T. II, 2, § 18)

o titulo de dictator, ditador, so assume, entre os romanos, 0 eonceito atual de
tomada arbitraria do poder soberano na chamada ditadura de Sila, iniciada no ano
»2 a.c.',e no ,segundo consulado de Cesar. Ate entao, a figura do ditador era legitima,
[lor assim dizer, constitucional, 0 estado de ditadura corresponderia ao que hoje
chamarnos de "estado de sitio" ou "estado de emergencla"

Esse estado ocorria nos casos de guerra com vizinhos, de sedicao, de revolta
popular, de insurgencia, 0 ditador, em geral militar, depois de escolhido e nomeado
pelo Se~ado e pelo consul, que mantinham integralmente suas funcoes, tinha sua
nomeacao homologada pelos comitia curiata {Glcssario, sistema eleitoral). Ao dita
dor era concedido poderes extraordinarios para gerir e resolver situacoes especiais.
l:.m geral, contra suas decisoes, naquela area, nao havia provocatio, isto e, direito de
epelacao. E a duracao de seu mandato era de seis meses.

Depois das guerras punicas (de 264 a 146 a.C}, a figura do ditador teria se tor
undo obsoleta, S6 ressurgiu em Sila, no ana 82 a.c., e em Cesar. Sila, aristocrata

partido do Senado, revestiu-se de poderes absolutos que exerceu com extrema
recorrendo mesmo ao terror contra seus adversaries do chamado partido

popular, Cesar,,~o contrario, embora irredutivel em sua oposicao aos privilegios e a
bCllenaollia politica do Senado, fieou conhecido por sua magnanimidade e pelo uso

poder para favorecer as classes sociais mais carentes. Instado repetidas vezes a
tornar rei, repelia as propostas com declaracao aparentemente despretensiosa e

mas, ~o fundo, reveladora de seu desejo de identificar 0 poder com 0 seu
nome: Rex non sum, sed Caesar!': isto e, "Nao sou rei, mas Cesar!':

Irmaos (T. VIII, 6, § 1; XVIII, 13, § 1)

Refere-se aos dois irmaos imperadores, Honorio, do Ocidente, e Arcadio, do
~0iIh'I,'nt,e ambos mhos do imperador 'Ieodosio, falecido em 395. Convern esclareeer

na concepcao romana do Imperio, nao se tratava de dois imperios distintos,

, no Oeld~nte: outro no. One~te. 0 Imperio era uno; sua divisibilidade restringia
d conVenIenClaS a~lnlstrativas e nao politicas, entre outras, a descentralizac;:ao
poder, tendo em vista sua extensao geografica. Esse espirito de unidade po!ftica

nos documentos oficiais em que os dois titulares, tanto em requerimen
com~ em ~ecisoes, eram tra~ados e se tratavam no plural. Foi assim que 0 pro

nos e vos, que, no latlm, so se usavam para mterlocutores plurais, passaram a
usados no tratamento s~gular, dando ~rigem, nas !fnguas romanieas, a figura

do plural maJestatlco ou de modestia.
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Edil ('1'. II, 2, § 21 e 26)
Segundo 0 Digesto, a figura do edil surgiu quando a plebe, apos eonquistar eCI [.,

autonomia diante do Senado e dos consules e de se organizar para fazer valer sell'.

direitos, precisou de funcionarios administrativos para cuidar de seu edificio-sc.h

(aedes, dai, aedilis) e administrar suas financas.
Segundo estudiosos da historia de Roma, a funcao e mais antiga e tira seu noun

tambem de aedes, mas, nesse caso, no sentido de ternplo, mais especificamente do
templo de Ceres. Os edis seriam responsaveis pelo culto e adrninistracao do te1111'1"

da deusa.
o Digest», provavelmente, se ateve a origem da funcao quando ela teria alcau

cado mais jmportdncia e amplitude na Republica. Na monarquia, 0 edil certamcnt.
era nomeado pelos reis, mas agora e a assembleia de plebcus que elege dais edis e-n

contraposicao aos dois eonsnles. Mais tarde, 0 Senado reage com a criacao de ",Ii,
curruis com os costumeiros prlvilegios aristocraticos. A plebe protesta e esses ('dl~

curuis passam a ser tambem eleitos dentrc a plebe, de modo que, durante longo tell'

po, edis curuis patricios e edis curuis plebeus se alternaram no poder. Essa Vit<'ll'l'\

plebeia viabilizou 0 acesso de plebeus a propria dignidade consular.
As funcoes dos edis foram-se ampliando no decorrer da historia romana e. 1""

iS50 mesmo, ganhando maior espayo politico. Os edis eram responsaveis pela inslJ!'
.;ao e conservacao de obras publicas, como edificios, mas, aquedutos, trafego: I'rl,
ordem publica e prevencao de mcendios; pela politica de abastecimento, tiscaliZa\,iij
de pesos e medidas e disrribuicao de viveres. Para essa ultima funcao, Cesar crilli!
dois edis curuis, por isso chamados de aediles cereales, de Ceres, deusa das searas

No Imperio, muitas dessas funcoes foram sendo transferidas para os pretor
e, como cargo publico eletivo, teria sido extinto pelo imperador Alexandre SeWl

(228-235 d.C.).

Edito(T.II,2,§ 10)
Edictum, do verbo edo,produzir, gerar, proclamar, era um instrumento de que

serviarn os lllagistrados romanos para tornar publicus suas decis6es au estabcl«
diretrizes. Desses editos, os rnais comuns eram os dos prctores, que, ao assumirou
mandato de urn ana, proclamavam os principios pelos quais se pautariam no cx.-n
cia de seu mandata. Foram esses editos que deram origem ao chamado ius hOIlOI

rium ou iuspraetorianum, porque originario dos pretores.
Muitos desses editos se tornaram perpetuos, edicta perpetua, embora ordin.ut

mente sua vigencia se encerrasse com 0 fim do mandato do pretor que 0 prol1llllg;H

Acontecia, porem, que muitos deles traziam inovacoes proveitosas que acabaram \(!

corporando ao direito civil, tornando-se entao perpetuos. Os cditos comuns cr;\I11 ' Ii
mados de edicta repentina, isto e, editos cventuais. Foi urn jurisconsulto, Salvin" Illdl

que, no governo de Adriano (117-138), organizou e sistematizou esses editos.d.lil!
lhes 0 titulo de Edito PerpelUO,preparando, assim, sua fusao com 0 direito civil
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Os magistrados, porem, mantiveram 0 ius edicendi, isto e, 0 direito de baixar
«Iitos, desde que artigos desses editos nao contrariassem a lei maior. Nenhurna ino
~".;iio, pars nova, podia ser introduzida sem aprovacao do principe ou do Senado.

. Esse sistema de promulga.;ao de leis por iniciativa do governante, sob 0 titulo de
Idltos, estendeu-se pela Idade Media ate os tempos modernos, dos quais expressivo
~xcmplo e 0 celebre Edito de Nantes (1598), do imperador Henrique IV, concedendo
llberdadede cullo aos protestantes.

'J8cravidiio (T. 1,4; V, 4, §§ 1-3)

o termo latino servus equivale precisamente a "escravo" na Iinguagem moder
Segundo 0 Digesto, servus viria de servare (guardar, poupar, conservar), para se

.a pnsioneiros de guerra que, em principio, deviam ser mortos, mas que os
erais rom~~s poupavam (servabant), para vende-los, Hi filologos, porem, para
m servus vma do verbo sero, latim, que significa atar, enlacar, dai servus, que e

do, enlacado.

Segundo 0 direito romano, a escravidiio e criacao de leis hurnanas (ius gentium,
etto das gentes), pois segundo 0 direito natural, todo homem nasce livre (T. 1,4).

.a~to, a modalidade de converter seres livres em escravos, por exemplo, como
icao do vencido pelo vencedor, outras modalidades foram se somando na civili
) d?s romano~: a) servipoena, escravos por condenacao a trabalho forcado em
pubhcas e principalments em minas; b) patria potestas, isto e, 0 poder absoluto

etutor sobre a prole: os pais podiam vender seus filhos como escravos; c) pro de
caso em que 0 credor tornava 0 devedor inadimplente seu escravo OU 0 vendia

tal e d) 0.?r6prio cidadao livre se vendia como escravo ou admitia fazer parte
a transacao comercial na condicao de escravo.

s escravos eram divididos em duas classes: familia rustica e familia urbana, isto
;os rurais e escravos urbanos com a consequente diferenciacao de servicos e
oes de trabalho. Havia tambern os chamados servuspublicuse servusprivatus,
me fossem proprledades do Estado ou de particulares. 0 servus publicus era
o niio so em obras publicas como tambem em services burocraticos ou servis
os do Estado, templos, logradouros publicos, etc. A legislacao que os regia era
a tanto para os servuspublicuscomo para os servusprivatus.

'statuto da escravidiio ainda vigia no tempo do imperador Justiniano, emhora
generalizada e urn pouco mais humana gra.;as a leis mitigadoras que vinham
:ndo desde 0 seculo II d.C. A abolicao da mutilacao de meninos e jovens, da
~o de memhros de uma familia escrava nas transacoes cornerciais, da exposi
filhos a venda, das prisoes subterraneas (columbaria), da destinacao de escra

adores contra feras Justiniano acrescentou 0 casamento de escravos (antes s6
~o~cubinato: 0 contubernium), a a1forria diante de autoridades religiosas, a
ISS~O aut~mallca de quem era admitido as ordens sacras ou se fizesse monge
a cldadama do alfornado ou Iiberto (Glossario, Ilberto).
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Fasces (T. XVI, 14)
ProvaveImente de origem etrusca, os fasces ou feixes eram simbolos do impe

rium (Glossario, imperium e potestas) de uso exclusivo dos reis. Consistia de urn
feixe de varetas de olmo ou betula de cuja ponta superior sobressaia a cabeca de urn
machado. Na Republica, manteve-se seu simbolismo de soberania, indicando, por
sua quantidade, a posicao hierarquica de seu detentor: os consules tinham direito a
12 "fasces" conduzidos por litores; os pretores, 6; os legados, 5; os sacerdotes e ves
tais, embora nao tivessem jurisdicao penal, tinham direito a urn feixe. Os ditadores
(Glossario, ditador) e, mais tarde, os imperadores, tinham direito a 12.

A forca do simbolismo romano do poder, expresso ern insignias, estandartes, fei
xes, ebern retratada pelo proprio Cesar, que fala da hostilidade corn que foi recebido
ern Alexandria, porque ele, Cesar, "se fazia proceder de feixes consulates" entenden
do-se "que corn essa atitude aviltava a majestade real'; isto e, do rei Ptomolomeu filho
(Caio JUlioCesar, Bellum Civile, Livro 111,106,5).

No seculo passado, 0 movimento polttico-ideologico implantado por Mussolini
na Italia tinha como simbolo os antigos "fasces" romanos, donde seu denominativo
de fascismo.

o duce Italiano foi recebido triunfalmente ern Berlim, ern 1937, corn honras dig
nas de um imperador romano, ao desfilar entre alas de bustos dos antigos imperado
res e por uma aleia, que se estendia da Porta de Brandemburgo ate os bairros oeste,
enfeitada de cortinados, estandartes, guirlandas e feixes dos lictores... (Joaquim Fest,
Hitler, Editora Nova Fronteira, Rio de Janeiro, 1981,4' ed., p. 597).

Govemador (T. XVlII)
Competia ao Senado definir a natureza administrativa das provincias, se consular

ou pretoria. Desde a criacao do cargo de pretor, ern 227 a.c., ate Sila, ern 82 a.c., os
governadores de provincia eram da dasse pretoria. Depois disso, um pretor so podia
assumir 0 governo de uma provincia apos 0 terrnino de seu mandata e) nesse caso,
passava a ser denominado de propraetor. Governadores da categoria consular so eram
designados para provincias de administracao mais diftcil ou problematica, Nesse caso,
o titular era chamado de proconsul, pois a figura do consulera exclusiva de Roma.

o mandato do governador era de urn ano, mas podia ser prorrogado. Nomeado,
o governador s6 tinha jurisdicao a partir do momento ern que pisava 0 chao do ter
ritorio que Ihe era atribuido.

Para Ihe facilitar a tarefa e descentralizar 0 poder, 0 governador nomeava legati,
legados, corn jurisdicao delegada e limitada a certas quest6es.

o governador de provincia detinha 0 imperium (Glossario, imperium e potestas)
na area de sua jurisdicao, reunindo ern sua pessoa os poderes militar e civil Assim, era
comandante de todas as tropas locals; podia criar impostos tanto para cidadaos roma
nos como para os provincianos: fazer requisicoes e, na area penal, sentenciar amorte,
de cuja sentenca s6 os cidadaos romanos tinham 0 direito de recorrer a Cesar. Na apli-

cacao das leis civis, 0 pretor-governador tanto se pautava peIos costumes cia provincia
como peIos principios de editos perpetuos proclamados no inicio de seus mandatos.

Imperium e potestas (T. IV, 1)

Na literatura latina, principalmente na area jurldica, ha de se atentar para 0 exato
sentido dos termos imperium e potestas, ern geral traduzidos simplesmente como
sinoni~os de poder. Imperium e 0 poder personificado ern suas instituicoes, que
chamariamos de poder soberano, isto e, nao derivado. Na concepcao romana, 0 ver
dadeiro detentor do imperium era 0 povo romano (Glossario, patricii, populus, plebs)
e, desse povo, por decis6es tomadas nos comitia, 0 imperium transferiu-se, inicial
mente, para os reis, depois para 0 Senado, para os consules e, finalmente, para os
imperadores a partir do final do seculo I a.c.

Potestas e 0 poder facultado, isto e, do qual se investem pessoas para 0 exercicio
de determinadas funcoes na civitas, isto e, no Estado. Por essa investidura, essas pes
soas eram habilitadas a tomar decis6es ern geral pautadas ern leis promulgadas ou no
direito nao escrito, isto e, tradicoes e costumes.

Infamia (T. XII, 1, § 7)

Situacao de ignominia. No direito romano, especie de prescricao de direitos, mas
sem perda da cidadania, ern pena imposta por censor, consul ou pretor. Pelo censor,
i,:,"plicava medidas na esfera fiscal, do service militar ou de direito de voto; pelo
consul, que presidia a uma eleicao, significava elimina~ao de alguern da lista de can
didatos por indignidade e, peIo pretor, privacao do direito de pleitear algo ern seu
tribunal. Nos editos, os pretores costumavam enumerar atos e situacoes que impli
cavam a pena de infamia.

Interdito (T. XII, 1, § 6)

~o direito romano, 0 interdictum era declaracao ou sentenca de urn pretor corn
relacao a contendas entre particulares. Corn esse interdito, 0 pretor ordenava ou
proibia que se fizesse algo. Ern geral, 0 objeto desses interditos dizia respeito a posse
como 0 interdictum bonorum possessor, que obrigava 0 detentor de urn bern a dar
posse a quem nao a tinha; ou bonorum emptor, que assegura a posse ao comprador,
e outros como os citados unde vi, que restitui a posse aquele que a perdera pelo uso
da forca. Nos tempos modernos, leis, decretos, etc. sao identificados por numeros.
No direito romano essa identificacao se fazia por nomes, por exemplo, Lei Julia, Lei
Hortencia. No caso dos interditos, seu nome era tirado dos primeiros termos de seu
texto, algo semelhante ao titulo de endclicas papais, por exemplo, 0 titulo cia recen
te enciclica de Bento XVI - Sacramentum Caritatis - de "Sacramentum caritatis,
Sanctissima Eucharistia donum est Iesu Christi:"; ("a Santissima Eucaristia, sacra
mento do amor, e a doacao de Jesus Cristo...").

P?r esse motivo, ha titulos de interditos de dificil traducao porque simplesmente
extraidos de urn contexto desconhecido.
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Jurisconsulto (T. II, 2, § 35 e ss)
No direito romano, e alguem versado na ciencia do direito. Os primeiros juris

consultos foram os pontifices que guardavam em segredo formulas e normas para
a aplicacao da justica. No seculo III a.C; essas formulas foram divulgadas, e um
jurista, chamado Coruncanius,passou a dar consultas em publico. Nao eram advoga
dos, mas atendiam tanto a advogados como diretamente aos proprios demandantes.

Eram 0 que hoje chamariamos de consultoria.
o termo prudentes costuma ser traduzido literalmente em "prudentes" De fato, 0

termo pode ser assim traduzido no sentido de precatado, avisado, etc. Mas significa
tambem "peritos", pessoas versadas em determinada area. Enesse sentido que Cicero
fala de prudentes in iure; Columbario, em prudens medicinae,etc. A expressao "juris
consulto" e a que melhor expressa a acepcao de prudentes.

No Imperio, essa funcao tornou-se publica. Era 0 ius publice respondendi, isto e,
direito de emitir pareceres. No scculo IV da nossa era, os imperadores Teodosio II
e Valentiniano III decretaram que nos processos so podiam ser citados pareceres de
cinco jurisconsultos - Papinianus,Paulus, Ulpianus, Modestinus e Gaius.No caso de
divergencias, vencia a maioria: no empate, prevalecia a opiniao de Papiniano.

Justiniano consagrou oficialmente todos os jurisconsultos adotados pelo Digesto.

Legatus (T. XVI)
Do verbo lego, legare, enviar, mandar em missao, 0 legatus tem duas acepcoes

no direito romano. 0 legatuse um enviado especial, com uma determinada missao,
E 0 que hoje se chamaria de ministro extraordinario que, em determinadas circuns
tancias, um governo envia a outro com poderes limitados anatureza da missao, 0
Senado romano e, mais tarde, os imperadores se serviam muito desses enviados

especiais.
Outra acepcao, mais comum, era a de adjunto de um proconsul, do qual recebia

poder delegado para agir e proceder em seu nome, no territorio de sua provincia.
Tratava-se de cargos ordinaries cujos titulares eram escolhidos pelo proconsul no

meado antes mesmo de deixar Roma.
Os papas, mesmo onde a Santa Se ja mantem representante oficial, 0 chamado

nuncio apostolico, costumam nomear legados para representa-los extraordinaria

mente em eventos especiais.

Leges (T. III)
o Digesto, no Titulo III do Livro I, enumera as chamadas fontes do direito civil

romano, compendiadas sob 0 titulo comum de leges: leis, plebiscitos, decretos do
Senado, decis6es do principe e autoridade dos jurisconsultos.

As chamadas leges regiae, leis reais, datam do tempo da monarquia. Nao se trata
de instrumentos formais, mas de decis6es e sentencas monarquicas e de preceitos
religiosos emitidos pela classe sacerdotal. Delas se tem noticia em fragmentos lite-

rarios ou em referencias de historiadores e juristas. Esse regime teria durado de 753,
ano da fundacao de Roma, a 509 a.C, quando se instalou a Republica.

Implantada a Republica, ja que nao havia reis para tomar decis6es, a civitas pre
cisava estruturar-se sob a egide de leis. Pragmaticos, os romanos nao quiseram partir
do nada, mas se apoiar na experiencia de outros povos. A Grecia era 0 centro cultural
do mundo da epoca e e para Ia que os romanos enviam uma comissao constituida
de dez eminentes cidadaos, os chamados decenviros, com a missao de coletar, para
depois aplicar ao contexto da civitas romana, as leis vigentes nas principais cidades
helenicas.

Dessa providencia resultou a chamada Lex XII Tabularum, Lei das Doze Tabuas,
conjunto de medidas legais que abrangiam os mais variados aspectos de direitos e
deveres do cidadao romano, com suas respectivas sancoes, A traducao de tabula em
tabua remete aideia de madeira. Na verdade, segundo 0 Digesto, trata-se de marfim
(T. II, 2, § 4). Seriam placas ou paineis de marfim, afixados nos rostros (Glossario,
rostros), para que todos se inteirassem de seus termos.

Infelizmente, grande parte desse primitivo instrumento legal nao se preservou,
embora Cicero, em De Legibus, a ele se refira como disciplina integrante do curriculo
do ensino do direito em sua epoca, Essas leis teriam sido elaboradas e promulgadas
entre 452-450 a.c.

o senatusconsultum era 0 instrumento resultante de materias discutidas no Se
nado (de consulo, deliberar). Essas decis6es, se prescritivas, tinham forca de lei.

Mas as leis propriamente ditas eram promulgadas pelos chamados comitia, isto
e, assembleias populares de diversas categorias. No inicio, eram os comitia curia
ta, assembleia constituida por representantes das trinta curiae, administracoes de
bairros da primitiva Roma, instituidas pelo proprio Romulo, Seguiram-se os comitia
centuriata,por centurias, e as tributa, por tribos, especies de clas em que se dividia a
populacao de Roma. As decis6es dessas assembleias tinham forca de lei, mas depois
de aprovadas pelo Senado.

oplebiscitum, decreto do povo (de scitum, decreto, decisao, e plebs, povo) passou
I'0r longa evolucao em seus efeitos juridicos conforme se sucediam as conquistas
socials da chamada plebs. (Glossario, patricii, populus, plebs). Inicialmente restritas
aos limites do extrato social de onde provinham, as decis6es da plebe acabam con
quistando, no final do seculo III a.c., forca de lei erga omnes.

Outros instrumentos que tinham forca de lei eram os chamados editos, edicta
'magistratuum, decis6es judiciais, principalmente dos pretores, que receberam a de

ominacao de ius honorarium. Havia ainda os chamados edictaperpetua dos preto
s. Era verdadeira proclamacao de diretrizes que 0 pretor prometia seguir no de

empenho de seu mandato. Por representarem mais uma declaracao de prindpios
o que normas e leis, mesmo apos extinto 0 mandato do titular, continuavam sendo
bservados (Glossario, edito), dai sua perpetuidade.
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As constitutiones principis, decisoes do principe, do irnperador, passaram tam
bern, no Imperio, a ter forca de lei. Essas manifestacocs da vontade do principc
podiam ser rneras recomendacoes orais ou, 0 mais comum, se faziam par meio de
mensagens ao Senado au pelo chamado rescriptum, resposta escrita do principc a
consulta de autoridades judiciais.

Essa terminologia e ainda hoje mantida no rescriptum papal, embora tenha car.i
ter mais de recomendacao ou de orienracao do que de lei.

Alern desses instrumentos, havia 0 ehamado responsum, especie de pareeer cmi

tido por juristas, a pedido de algum demandante, sobre uma questao em juizo. N"
inicio, era mera orientacao do cliente au, no maximo, urn arrazoado juridico di
rigido diretamente ao juiz da questao. 56 a partir de Augusto, foi que 0 chamad«
ius respondendi, direito de emitir parecer, assumiu a natureza de ministerio publico.
porque 0 exercicio dessa funcao dependia de designacao pela autoridade imperial
(Glossario, jurisconsulto).

Lei das XII Tabuas (T. II, 2, §§ 4 e 5)

Segundo a versao do pr6prio Digesto, inaugurada a Republica, os romanos I"'"
saram par periodo atipico no qual se regiam por direito incerto e costumes, uma vcr
que ja nao vigiam as leis da monarquia extinta. Com seu reconhecido pragmatism",
enviaram aGrecia, entao 0 centro da civilizacao e cultura da epoca, uma comissao de
dez membros (os decenviros) para colher subsidios juridicos com vista a elaborac.u.
de leis pelas quais se regeria a civitas romana.

De volta a Roma, os decenviros redigem as primeiras leis da Republica, que gra
yam em dez placas de marfim, e mandam afixa-Ias nas tribunas do Faro para 'ill"
todos, bern entendido, os letrados, tomassem conhecimento de seu inteiro teor.

A mesma comissao, talvez forcada pelas criticas, ernbora suas conc1us6es e drri
soes fossem inapelaveis, reconhece suas falhas e, por isso, no ana seguinte, acresccntn
as dez primeiras tabuas mais duas, perfazendo assim 0 total de doze tabuas, e, pw
esse numero, ficaram tradicionalmente conhecidas como a Lei das XII 'Iabuas,

Isso teria ocorrido entre os anos 452-450 a.C. Mas ha historiadores que estcu
dem a elaboracao dessas tabuas ate 0 seculo IV a.c. a fato e que estiveram sempr
presentes na hist6ria do direito romano.

E pena que delas restem apenas fragmentos, embora, como atesta Cicero (P,'

Legibus, II, 23,59), a Lei das XII Tabuas fosse, no seu tempo, parte integrante dn
curriculo de direito (Glossano, leges e decenviros).

Libel/us (T. XVI, 9, § 1)
a termo na Roma antiga tinha os mesmos significados que tern hoje: livrinhn.

folheto difamat6rio e outros. Na literatura juridica, porem, tinha sentidos especifu o,

como registro, queixa por escrito, requerimento, edital, cartaz, lista de proscricao, ecru
ficado. 0 importante esaber enquadrar urn desses conceitos no seu devido contex:«
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Liberto (T. V, 5)
Chamava-se liberto 0 escravo alforriado ou manumisso. 0 termo manumissio

significa soltar da mao, isto e, deixar ir, ficar livre do poder do senhor. Embora livre,
o liberto niio se tornava cidadao pleno, pois continuava de certo modo obrigado ao
ex-senhor, a quem devia deferencia (obsequim) e ate assistencia nas necessidades
(officium). a mho de liberto chamava-se libertino, que seguia 0 estatuto juridico do
pai. S6 nascia inteiramente livre (ingenuus) 0 mho da terceira geracao,

Ordem Equestre (T. II, 2, § 47)
a exercito romano era constituido essencialmente de infantaria e cavalaria. No

periodo das conquistas surgiu, por assim dizer, a arma da engenharia, corpo tecnico
de engenheiros e artesaos como carpinteiras, pedreiros, ferreiros, para atender as
necessidades eventuais de construcao de obras de arte militar, como pontes, artefatos
de cerco, etc. Nos periodos de paz, essa equipe era responsavel por ocupar os solda
dos na construcao de aquedutos, teatros de arena, pavimentacao de estradas e tantas
outras obras do genera que povoam a Europa e a Asia, algumas delas ainda em uso
nos dias de hoje.

A cavalaria foi, desde 0 inicio, arma de elite. Segundo consta, foi Romulo que a
instituiu e criou 0 cargo de magisterequitum, comandante da cavalaria, que ocupava
o segundo lugar na hierarquia do poder durante a monarquia.

Inicialmente constituida s6 de patricios, era parte integrante do populus (Glossa
rio, patricii, populus, plebs) e em direitos se equiparavam aos senadores. No colegio
eleitoral (Glossario, sistema eleitoral), ja no tempo de Romulo, era representada par

centurias, mais tarde por seis das 18 centurias da classe aristocratica,
Com a extensao do poder romano e 0 crescimento do exercito, a chamada or

dem equestre ampliou-se com a admissao de cavaleiros provenientes do segmento de
plebeus ricos que adquiriam por conta pr6pria todos os equipamentos necessarios a
condicao de cavaleiros, dai derivando duas especies de cavaleiros, 0 publico e 0 pri

do, identificados pela expressao equesequo publico e equesequo privata. Alem do
eito a toga, traziam sobre 0 peito urn disco de metal e percebiam soldo tres vezes
erior ao da infantaria. as tribunos militares eram, em geral, escolhidos dentre os
aleiros.
No seculo III a.C; a cavalaria chegou a contar 25 mil cavaleiros.
No Imperio, os imperadores reorganizaram a ordem equestre em base militar e

o politica. Se eleito para senador, 0 cavalelro, mesmo sendo filho de senador, dei
va a ordem equestre para tomar posse no Senado.

terfamilias (T. VI, 4)
a paterfamilias e 0 supremo titular do chamado patrio poder: Ocupava 0 topo

hierarquia familiar na ordem descendente de mhos, netos, bisnetos, trinetos, etc.



GLossARIO DlGESTO

Assim, 0 poder do paterfamiliasnao se limitava ao mho, mas se estendia a todas as
geracoes subsequentes, abrangendo inclusive os agregados por adocao,

Na ordem de sucessao, morto 0 paterfamilias, a titularidade passava ao descen
dente imediato, dai a possibilidade de ate urn jovem ou adolescente tornar-se pater
familias.

Quanto a filhas e demais descendentes do sexo ferninino, ao se casarem, deixa
vam a potestas paterna e passavam ao patrio poder do paterfamilias do marido.

Patricii, Populus, Plebs (T. II, 2, §§ 8 e 24)
Quem le, desavisadamente, a expressao latina Senatus Populusque Romanus, 0

Senado e 0 povo de Roma, inscricao muito frequente, no tempo dos romanos, em
monumentos e obras publicas, corre 0 risco de imaginar uma sociedade estruturadu

democraticamente.
Ern realidade, a sociedade romana era constituida de quatro segmentos distintos:

patricios, povo, plebe e proletarios. Os patricios eram, originalmente, a classe aristo
cratica, que, por sua riqueza e linhagem, deteve 0 poder durante muitos seculos ,1:,
historia de Roma. A comecar que os senadores e os consules eram escolhidos exclu
sivamente por eles, embora da eleicao participasse 0 chamado populus,0 povo. 0 po
pulus era 0 conjunto de todos os cidadaos romanos, cives romani, que compreendi..
as proprios patricios, oficiais superiores do exercito, as chamados cavaleiros, equitcs;
(Glossario, ordem equestre), ricos proprietarios que compravam 0 titulo de cidadao
romano, outros que, por alguru rnerito, 0 recebiam do Senado, e os filhos de cidadaos

romanos que seguiam a condicao do pai.
A plebe, plebs, era uma classe interrnediaria entre cidadao romano e prole. Era

constituida de oficiais inferiores e de soldados, de libertos, artesaos, professores, ..r
tistas, pequenos agricultores, etc. Nesse segmento, os militares gozavam de melhorcs
condicoes de arregimentacao, que Ihes permitiram ao longo da historia fazer vall"

suas reivindicacoes.
No seculo V a.C; a plebe conquista 0 direito de eleger seus proprios tribune»

com autoridade de rejeitar atos injustos de juizes e legisladores. No seculo seguintc.
os plebeus ja elegiam dentre eles urn dos dois consules e ja podiam exercer cargo"
publicos, ser sacerdotes e se casarem corn quem quisessem, independentemente Ii<'
classe. E, finalmente, no inicio do seculo III a.C., as decis6es de seus comitia, assent
bleias, tinham forca de lei erga omnes, para todos, e nao so para plebeus.

A ascensao social dos plebeus resultou numa sociedade romana igualitaria COlli ..

ampliacao do direito de cidadania e a formacao de uma nova classe social resultanle
da fusao da classe dos patricios com plebeus ricos e influentes. Ainda na Republica. iI

aquisicao da cidadania romana ja se fazia por compra ou por merito, ate por cstrau
geiros habitantes das provincias. 0 apostolo Paulo, judeu de Tarso, na Asia Menor,
vangloria-se de ter cidadania romana por nascimento, enquanto 0 tribuna, que ifi~i
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condena-lo a acoites, afirma ter precisado de vultoso capital para adquiri-Ia (Atos
dos Apostolos 22, 25-29).

Essa liberalidade legal e a transformacao da sociedade romana numa civitasmais
cosmopolita e aberta dara ao ditador Julio Cesar a oportunidade de nomear cidadaos
romanos provincianos membros do Senado,

Essa evolucao acabara inclusive beneficiando a chamada prole que, na antiga
sociedade romana, nao gozava de direitos definidos e tinha como caracteristica a
funcao social de procriar, para proporcionar mao de obra barata e disponivel para os
demais extratos sociais de Roma e soldados para 0 exercito romano.

Pessoa (1'. V)
Nem 0 latim nem 0 grego tinham urn termo abstrato para expressar 0 que hoje se

entende por pessoa. Persona, latim, e prosopon, grego, significavam mascara, aparen
cia, figuracao, Tanto para os gregos como para os latinos, pessoa, no sentido ern que
o entendemos hoje, era simplesmente antropos e homo. Foi a teologia crista, quando
dos debates sobre a natureza humana de Jesus Cristo, entre os seculos III e IV da era
crista, que definiu no homem, alem da racionalidade comum a toda a especie, urn
substrato que 0 individualiza e singulariza como urn ser unico e indivisivel, que 0

Ocidente materializou no termo personae 0 Oriente grego no termo hipostase.
No direito romano, portanto, 0 termo persona so passa a ser usado, ern lugar de

homo,em textos ja sujeitos a influencia crista, inclusive 0 Digesto, redigido e sistema
tizado sob a egide de imperador e intelectuais ja da era crista.

oslimfnio (1'. V, 26)
No direito romano, postliminium significava a restituicao automatica de bens e

ireitos a quem retornava aRoma apos cativeiro nas maos de inimigos.

refeitos (1'. XI, XII, XV e XVII)
Praefectus, do verbo praeficio, significa ser posto a frente, ser preposto, encarre

ado. Na administracao publica de Roma nao era magistrado superior, mas autori
de subordinada, delegada, na area executiva. Houve, ern Roma, muitos prefeitos,
o e, pessoas designadas como responsaveis por determinadas areas da administra-
o publica. Os tres principais, pela importancia de sua jurisdicao, foram:

Praefectus Urbi (1'. XII), prefeito de Roma, tinha a funcao de substituir os consu
s quando ausentes de Roma. No inicio da Republica, isso ocorria muito raramente
seu mandato delegado extinguia-se automaticamente com 0 retorno do consul,
ais tarde, com a criacao do cargo de pretor (Glossario, pretor), a figura do prefeito
Roma praticamente desapareceu, Foi 0 imperador Augusto que a reintroduziu,

as agora como seu representante, quando ele, 0 imperador, se ausentasse da Italia,
dependentemente da presenya de consules e pretores ern Roma, Oaf ern diante, sua



---------------

DIGESTO orossxruo DlGESTO

importancia so fez aumentar a medida que se ampliavam suas funcoes e se estendia
seu mandato, que acabou tornando-se vitalicio.

De simples substituto eventual de consules, 0 prefeito de Roma tornou-se chefe
de policia, responsavel pela ordem e seguranca publicas: por mercados e ediflcios
publicos, sua jurisdicao penal, inicialmente limitada a escravos e agitadores, esten
deu-se a todos os crimes e sujeitos; de simples comandante das cohortes urbanae
(Glossario, coorte), acabou concentrando em suas maos todo 0 poder militar, admi
nistrativo e judicial em Roma a medida que os imperadores, a partir do seculo IV
d.C, foram progressivamente abandonando a antiga capital do Imperio.

Praefectus praetorio (T. XI), comandante da guarda pretoriana, forca militar res
ponsavel pela seguranca do imperador. De comandante do pretorio chegou progres
sivamente a comandante de todas as tropas na peninsula italica, com excecao das
cohortes urbanae que se mantiveram sob a [urisdicao do prefeito de Roma. Com a
criacao do cargo de magistermilitum, comandante militar, por Constantino, 0 pre
feito do pretorlo perdeu sua natureza militar para se tornar importante autoridade
civil.

Praefectus vigilum (T. XV), prefeito da guarda noturna, era responsavel pela pre
vencao e combate a incendios na cidade de Roma. Essa corporacao foi criada por
Augusto ao avocar para 0 Estado a funcao ate entao desempenhada por civis e vo
luntarios. 0 nome vigiles vern de vigilia, uma das quartas partes em que se dividia a
noite romana. 0 poder do prefeito da guarda noturna, inclusive penal, limitava-se a
ocorrencias de incendio e a crimes conexos.

Alem desses tres prefeitos romanos, houve tambem 0 chamado praefectus augus·
talis, reservado ao representante do imperador no Egito, por isso tambem chamado
praefectus Aegypti, titulo excepcional em vez de proconsul ou praeses, para express."
o especial apre~o de Roma pelo Egito, nao s6 por sua historia tambem imperial como
tambem por, na epoca, constituir 0 celeiro do Imperio.

Pretor (T. XIV)
Praetor, de prae, antes, a frente, eaquele que vai a frente, 0 chefe, 0 !ider. Inicial

mente, 0 titulo era militar. No inicio da Republica, 0 consul era chamado tambem
pretor. Foi a Lei Licinia, de 367 a.c., que criou 0 cargo de pretor, cuja missao era a de
ajudar os consules principalmente em questoes civis. 0 numero de pretores foi cres
cendo ao longo dos seculos, de acordo com as necessidades decorrentes do aumento
da populacao de Roma e do territorio italico ja totalmente ocupado pelos rornanos
no seculo III a.c. Naquela epoca, ja havia pretores na Sicilia e na Sardenha.

Em Roma, havia os chamados praetores urbani e praetores peregrini. 0 pretor
urbano era 0 braco direito dos consules nas questces civis entre cidadaos romanos,
enquanto 0 pretor peregrino ou pretor dos estrangeiros era responsavel pelas ques
toes entre cidadaos romanos e forasteiros, cujos direitos se limitavam a esfera do ius
gentium, direito das gentes.

Os pretores eram eleitos pelos comitia centuriata, como os consules, e sob as
mesmas regras. Tinham dire ito a toga praetexta, tunica branca com bordas de pur
pura, a sella curulis, cadeira de rnarfim, e a seis litores.

Sua jurisdicao compreendia questoes de extorsao (quaestio repetundarum), isto
e, de multas repetidas, acima do normal; propina (ambitus), peculato (peculatum),
traicao (maiestatis); assassinato (de sicariis et veneficis) e falsidade (falsi). No Impe
rio, receberam outras funcoes como praetoraerarius, tesoureiro; praetortutelaris, de
questoes de menores, e praetorde liberalibus causis, de questoes relativas a alforria.

Seus mandatos tinham a mesma duracao do mandato dos consules, mas podiam
ser prorrogados por mais um ano, s6 que, nesse segundo ano, eram chamados de
proconsulou de propraetor.

Ao assumir 0 cargo, emitiam uma especie de declaracao de intencoes, na qual
estabeleciam as diretrizes de seu mandato. Era 0 chamado edictum, edito, que, por se
tratar de mera proclamacao de principios, costumava ser seguido por seus sucessores
e, por isso, passava a ser designado de edictum perpetuum (Glossario, edito).

A figura do pretor acabou sendo a principal autoridade judicial nas cidades, que,
ao longo dos seculos, nasceram e se desenvolveram sob a egide do direito romano.

Questor (T. XIII)

A denominacao desse cargo provem do verbo quaero, buscar; investigar, fisca
lizar. Investigar era primitivamente a funcao principal do quaestor. Era responsavel
pelo censo, do qual resultavam a previsao orcamentaria da civitas e a provavel di
mensae da populacao masculina com vista a eventuais convocacoes para 0 service
militar.

Ao longo dos seculos, essa funcao foi-se estendendo para areas conexas, como
avaliacao de renda para fins de tributacao, e jurisdicao penal em questoes flscais. No
final da Republica, a funcao do questor circunscrevia-se a area financeira, chegando
inclusive a desempenhar cargos de guardiaes do Tesouro. No Imperio, essa funcao
Ihe foi tirada por Augusto e, dai em diante, os questores passaram a desempenhar
mUltiplas funcoes, as vezes de diflcil identificacao, como e 0 caso de Triboniano,
jurista certamente de renome, que 0 imperador Justiniano nomeia presidente da Co
missao responsavel pela codificacao do direito romano, entao citado como "questor
de nosso Palacio" (vide Constituicao Deo Auctore, Digesto). Ha quem lhe confira 0

cargo de ministro da Iustica.

o cargo de questor era, porem, 0 cargo inicial na carreira publica, que os ro
manos chamavam de cursus honorum, carreira das houras. Eram inicialmente dois
no inicio da Republica, mas esse numero foi crescendo, chegando a 40 na epoca de
Cesar. Augusto reduziu-os a 20 e assim permaneceram ate a queda do Imperio.

o questor era eleito nos comitia tributa (Glossario, sistema eleitoral), sob a pre
sidencia de urn dos consules. Para se candidatar, precisava ter mais de 30 anos, mas
Augusto reduziu essa faixa etaria para 25.
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Como eram eleitos para assistir aos consules, seu mandato era tambem de urn

ano, podendo tambcm. como 0 dos consules, ser prorrogado. .
as questores que exerciam seu cargo em Roma eram chamados urbanI. Quando

exerciam suas funcoes na area militar eram chamados de quaestores miutares. Nas
provincias, eram assistentes ou assessores de pretores ou proc6nsules.

Rostros (T. II, 2, § 43) .
10 comum traduzir-se rostra por tribuna, embora se assemelhasse mars a plata

forma ou palanque: construcao retangular a cujo piso :inha-se ac.esso por degraus
na parte posterior. Na frente, era encimada por um balaustre de marmore, com uma
saliencia frontal de onde discursavam os oradores. Foi na face antenor dessas pla
taformas que foram afixadas as doze placas de marfim contendo 0 ;exto integral
da chamada Lei das XII Tabuas. Mais tarde passaram a ser uma especie de mural
no qual se publicavam editos, editais e outros documentos para conhecimento du

popula\ao. . ' '
a nome rostra, plural de rostrum, bico de ave, lhes foi dado no seculo IV a.C.

quando esses palanques passaram a ser ornados com proas de navios capturados,

que tinham forma de aves de bico projetado, algo semelli.nte as carrancas comuns ,I

antigas barcacas fluviais, especialmente no rio Sao FranClSCO. , ' "
Cesar teria mandado demolir os antigos rostra para reconstrui-los mais model

nos, mas foi Augusto que 0 fez, dando-lhes 0 nome de rostra Julia em homenagcm

ao fundador do Imperio.

Sanctum, sacrum, religiosum (T. I, 1, § 2; Vlll) . '
Embora tenham acep\oes sinonimicas, convern, em se tratando de literatura ju

rtdica, que esses termos sejam traduzidos em seus sentidos especifIcos e peculiarcs

conforme seus respectivos contextos. .
Sanctum tern origem no verba sancio, que significa aprovar, s~nclOn~r, co?sa

grar, purificar. a sanctum, em geral, se diz de coisas, objetos, no sentido de intocavcl.
inviolavel. consagrado. Por exernplo, sanctiu5 aerarium, tesouro, fundo mars mviu
Javel, constituido da vigesima parte dos bens de libertos e de herancas. ~omo sUh~
tantivo, pessoa santa, pura, proxima de Deus, e acepcao tardia por mfluencia crista
Mesmo na era crista, Jeronimo mantern 0 sentido de [nviolabilidade, ao traduzir "
debir, hebraico, lugar do primeiro Templo onde se guardava a Area da Alianca, pi"
Sanctum Sanctorum, 0 Santo dos Santos, lugar inviolavel de coisas inviolaveis, a qur

so tinha acesso 0 Sumo Sacerdote e, assim mesrno, uma so vez por ano. .'
Sacrum, no plural sacra, significa sagrado em contraposicao a profano, isto (',

coisa consagrada ao culto e que por isso nao pode ser usado para fIns outro~ ,'III('

nao seja 0 religioso. 10 nesse sentido que continua sendo usado na liturgia catolk 0

romana. Dai 0 conhecido termo sacrilegium, uso indevido de coisa sagrada.
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Religi~sum se diz de algo proibido pela religiao, Para qualificar pessoa religiosa,
o latim classico prefena p'US, iustus. A Vulgata de Sao Jeronimo usa frequentemente
iustus no sentido de varao santo, observante da Lei mosaica.

Sistema eleitoral (T. II, 2, § 2)

a primeiro corpo eleitoral foi criado ainda por Romulo.Eram os comitia curia
ta, assembleias constituidas pelas trinta curias em que Romulo dividira a cidade
de Roma, especie de administracoes regionais. A diferenca das conciones, reunioes
eventuais para discussao e deliberacao, os comitia eram reunioes ordinarias, regu
lares, que se realizavam tradicionalmente no Campus Martius, praca muito ampla,
onde tambem se faziam exerclcios militares.

Ainda na monarquia, no reinado de Servius Tulius, os comitia curiata foram
substituidos pelos comitia centuriata, assembleias populares organizadas em colegios
eleitorais cada qual constituido por cem pessoas. Eram ao todo 193 centurias: 18 de
equites (cavaleiros, elite do Exercito), 80 de cives (patricios e cidadaos mais influen
tes), .divididos em seniores (entre 46 e 60 anos) e juniores (entre 17 e 45 anos), e 95
centunas formadas por outras classes sociais inferiores.

Os comitia centuriata eram convocados ocasionalmente como orgao de apelacao,
uma vez que os consules nao tinham poder de aplicar pena capital nem de declarar
guerra.

Esse colegio eleitoral funcionou ate a ditadura de Sila, em 80 a.c. No Imperio,
cumpria apenas funcao formal de ratificar os candidatos do principe, que, a partir de
Augusto, intitulava-se Consul de Roma, evidentemente perpetuo.

. Alem dos comitia, os romanos tinham tambem os concilia ou conciones plebis,
assembleias convocadas e presididas pelos tribunos da plebe, por conseguinte consti
lyJdas so de plebeus. Suas decisoes e deliberacoes, chamadas de plebiscitum idecreto

a plebe), acabaram sendo reconhecidas pelo proprio Senado como leis. Funciona
am tambem como orgao de apelacao, mas sua jurisdicao limitava-se a causas nao
pitais,

Havia t~bem os comitia tributa, assembleias constituidas pelas tribos - seg
entos SoCl':Smtegrados por familias de diversas origens etnicas e culturais - que
umam ~atnclOs, povo e plebeus (Glossario, patricii, populus, plebs). Eram presidi
s por consules, pretores e edis. Elegiam questores e, na area penal, sua jurisdicao
itava-se a aplicacao de multas.
Esse sistema de comitia e conciones foi levado pelos romanos aos territories con

uistados na Europa, Asia e Africa.

lbuno (T. II, 2, § 20)

Dos cargos publicos de Roma, 0 de tribuno, por ser eminentemente politico, e
mais complexo e, as vezes, obscuro do ponto de vista de suas atribuicoes ao longo
s seculos.
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Os primeiros tribunos eram militares, espccie de posto imediato ao do dux, ge
neral, na infantaria, e do magister equitum, comandante da cavalaria. Na monarquia
eram nomeados pelos reis ou eventualmente pelos pr6prios generais e comandantes
da cavalaria. 0 nome tribuno vern do fato de serem oriundos das diversas tribos que
formavam 0 exercito romano.

Alem desses tribunos originarios da plebe, havia 0 tribuno da cavalaria ligeira
- tribunus celerum - da classe dos patricios que integravam a cavalaria, de 300
cavaleiros, que formava a guarda dos reis de Roma. A designacao de celeres vern pro
vavelmente de Celer, 0 primeiro magister equitum nomeado por Rornulo,

No inieio da Republica, os tribunos passaram a ser nomeados pelos consules,
Mas, a partir do meado do seculo V a.C; na chamada secessiio, em que a plebe insur
giu-se contra a hegemonia do poder do Senado, os plebeus conquistaram 0 direito
de eleger seus pr6prios tribunos, de carater politico e nao militar, em contraposicao
aos consules, oriundos da classe dos patrieios.

A plebe se organizou com base nas curias, administracoes descentralizadas, que
remontavam ao proprio Romulo. Os tribunos eram eleitos nos comitia curiata, sem
pre em par, asernelhanca dos consules, para mandato de urn ano, que podia ser pror
rogado. Sua funcao era a defesa da plebe contra decis6es dos consules e do Senado
que considerassem arbitrarias, situacoes em que podiam exercer 0 direito de veto.

o compromisso do tribuno com a defesa da plebe, nao so em termos gerais como
tambem de individuos, era tao exigente que nao the era permitido pernoitar fora de
Roma e a porta de sua casa devia ficar sempre aberta para acesso imediato de qual
quer plebeu que se considerasse injusticado. Podia, inclusive, processar autoridades
por abuso de poder. Gozava tambem de imunidade pessoal no exercicio de suas
funcoes.

o exercicio desses poderes, por sua natureza politica, gerava certamente con
flitos sociais e politicos, razao pela qual 0 ditador Sila, em 82 a.C; reduziu 0 poder
dos tribunos, e os imperadores romanos incorporaram a seu cargo tanto as funcoes
consulares como tribunicias,

o maior merito do poder tribunicio foi 0 de ter aberto para 0 plebeu 0 caminho
para sua ascensao social, inclusive ao cargo de consul.

Vicesima ou Vincesima (1'. II, 2, § 44)
A vicesima ou vincesima era imposto pago por alforria, de vinte avos do valor do

escravo alforriado. Era chamado tambern de vicesima libertatis, imposto da liberda
de. Esse mesmo imposto incidia tambem sobre 0 total de heranca recebida.
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fNDICE REMISSIVO

As rernissoes sao feitas com a indicacao do titulo em algarismo romano, do item em
algarismo arabico e paragrafo (§). Exemplo: decenviros: II, 2, § 4. No caso de itens
seguidos, de um mesmo titulo, far-se-a uso de hifen e, se de itens intercalados, de
virgula. Eventualmente, recomenda-se consultar 0 Glossario.

A,oes da lei: II, 2, §§ 6, 12,36.

Ado,ao (arrogacao): especies de, VII, 1, § 1; ato publico, VII, 2; consentimento das
partes, VII, 2, 5-7; permitida a eunucos, VII, 2, § 1; patrio poder e, VII, 2, § 2; auto
ridade competente para, VII, 2-3; cego e, VII, 9; idade minima para arrogar, VII, 15,
§§ 2-3; de liberto, VII, 15, § 3; salvaguardas, VII, 15-19,24,40,41; de pessoa do sexo
feminine, VII, 20-21; parentesco, VII, 23, 26, 27, 44; e mudez, VII, 29; permitida a
solteiro, VII, 30; nao pode ser ternporaria, VII, 34; nao diminui dignidade, VII, 35;
de neto por quem nao tem filho, VII, 37; uma so vez, VII, 37, § 1; de crianca, VII, 42;
de pessoa como filho ou neto, VII, 43-44; transfere encargos, VII, 45.

Alforria ou manumissao: I, 4; atribuicao de consul, X, 1, §§ 1-2.

Assessor: XXII.

Censor: II, 2, § 17.

pidadao romano: todos os habitantes do Imperio, V, 17.

oisas: publicas e privadas, VIII, 1; de direito divino, VIII, 1; comuns, VIII, 2, 3-5;
teriais e imateriais, VIII, 1, § 1; sagradas, pias e santas, VIII, 6, § 2; sagradas, VIII,

§§ 3-5; inviolaveis, VIII, 8, 9, §§ 3-4, 11.

Ilegio dos Pontifices: II, 2, § 6.

nsul: II, 2, § 16; consules plebeus, II, 2, § 26; preside a ernancipacoes e adocoes,
, 3; funcoes do, X.

stumes: melhor interprete da lei, III, 37-39.

ficiencia ffsica e deformidade: diferenciacao, V, 14.

,eito: definicao de, I, 1; preceitos, I, 10; modos de expressao, I, 11; de cognacao e
ldade, I, 12; das gentes, I, 1, § 4; publico e privado, I, 1, § 2; natural, I, 1, §§ 3-4;
,1,6-9,11; escrito e nao escrito, I, 6, § 1; pretoriano, I, 7, § 1; 11, II, 2, § 10 e 12;

lano, II, 2, § 7; papiriano, II, 2, § 2; eliano, II, 2, § 7; monarquico, II, 2, § 11; origem
olucao do, II, 2, §§ 1-13; primeira organizacao por ramos, II, 2, § 41; so se inova
utllidade publica, IV, 2.



Decenviros: II, 2, §§ 4, 24, 29.

Ditador: II, 2, §§ 18-19.

INDICE REMlSSIVO

Iurfsprudencia: definicao, I, 10, § 2.

Juristas: sucessao historica, II, 2, §§ 35-47.

DIGESTO

Documento: erro de forma nao invalida, V, 8.

Edil: II, 2, § 21: edis curuis, II, 2, §§ 26, 32-34.

Edito: II, 2, §§ 10, 12 e 44: perpetuo, V, 2.

Edital: Nao equivale a decreto, XVI, 9, § 1.

Emancipacao: nao pode ser exigida nem forcada, VII, 31-33.

Escravidao: instituida pelo direito das gentes, I, 4, V, 4, § I; etimologia de servus (es
cravo), V,S, §§ 1-3: servos e livres, V, 5; como alguem se torna escravo, V, 5, § I: ntto
pode processar 0 senhor, XII, I, § 8; escravo absolvido de pena capital permanece es
cravo, V, 13: sob 0 poder alheio, VI, I, § I; mitigacao sob 0 direito romano, VI, I, § 2.

Falsidade ideologica: XlV, 3.

Ferias latinas: II, 2, § 33.

Piliacao: filho legitimo segue 0 pai, ilegitimo, a mae, V, 19: filho natural, V, 23: nasci
do fora do matrimonio, segue condicao da mae, V, 24: liberto, nao se torna livre por
adocao, V, 27; filiacao por adocao, VII, I: nascido sern a habitual forma humana niio

efilho,V, 14.

Foro: comportamento no, II, 1.

Govemador: que e, XVIll, I: preside a adocoes e emancipacoes. XVIll, 2: limites de
jurisdicao, XVllI, 3: nao pode ser tutor nem juiz especial, XVIII,S: responsavel pelu
equidade publica, XVIll, 6; tem poder capital, XVIII, 6, § 8. responsavel pela urban i
zacao, XVIII, 7: pode designar juiz, XVIII, 8-9; exerce na provincia os mesmos podc
res que os magistrados em Roma, XVIII, 10-11; responsavel pela ordem e seguranca
publicas, XVIII, 13: jurisdicao sobre crimes de alien ados mentais, XVIll, 13, § 1, {.
14: obrigacao de domicilio, XVIII, IS: sanacao de atos jurfdicos, XVIll, 17; normas
para reeebimento de presentes, XVIII, 18: preservacao da autoridade e dignidade do

cargo, XVIII, 19; punicao da corrupcao, XVIII, 21.

Hermafrodita: como definir 0 sexo, V, 10.

Jurisconsultos: II, 2, §§ 35-47.

Iurisdicao: sem coercao einocua, XXI,S, § 1; so pode ser delegada se propria, XXI,

3-5.

Iustica: definlcao, I, 10.

Lei: definicao, Ill, 1-2; visa 0 geral, Ill, 4-5, 8, 10: forca da, III, 7; para todos, Ill, 8; an
tiguidade da, Ill, 11; analogia, Ill, 12-13; invalida se contra a razao, III, 14-15; inter
pretacao mais benigna, III, 18,25; espirito da, Ill, 19: razoes da, Ill, 20-22; nao deve
alterar 0 que esta certo, III, 23: 0 detalhe so tern sentido no todo llI, 24: posterior
interpreta anterior, Ill, 26-28; distoreer a lei eagir coutra a lei, Ill, 29-31; nao escrita
obriga, Ill, 32, § 1,35-36; 0 costume, melhor interprete, Ill, 37-39: leis curiatas, II, 2,
§ 2; tribunicias, II, 2, § 3; das XII Tabuas, II, 2, §§ 4, 23-25 e 38; acoes da lei II, 2, §§

6, 12 e 36; Lei Hortensia, II, 2, § 8; do vintenio, II, 2, § 44.

Legado: nao tern poder proprio, XVI, 4, § 6, 5-6, 13: reporta-se exclusivamente ao
proconsul XVI, 6, § 2: submete ao proconsul questoes mais graves, XVI, 11; pode
designar juizes e tutores, XVI, 12 e IS: nao pode presidir a alforrias nem a adocoes,
XVI, 2, § 1 e 3.

Liberdade: definicao, V,4: elivre filho de mae livre, V, 15-16, 18.

Liberto: nao se torna filho legitimo por adocao, V, 27.

Loucura: concepcao sob estado de loucura, VI, 8; pensao alimenticia ou dependen
cia, VI, 10; alienado no estado inicial nao perde direitos e prerrogativas, V, 20.

MuIher: condicao inferior it do homem, V, 9.

Pena capital: negada ao consul, II, 2, § 16: exige presenca de questor, II, 2, §§ 23 e 30.

Pessoa: sujeito de direitos, V, 1-2; nasce livre ou escravo, V, 3, 5, § 3; liberto, V,6: mu
lher tem condicao inferior, V,9; hermafrodita, definicao de sexo de, V,10; legitimida
de do nascituro, V, II; legitimidade do prematuro, V, 12: nao efilho quem nasce sem
a forma humana habitual, V, 14: efilho se nasce apenas com deformidade, V, 14: ci
dadania romana, V, 17; filho segue condicao do pai, V, 19: alienado no estagio inicial
nao perde direitos, V, 20; homem livre que se vendeu, alforriado, e liberto, V,21: livre
por sentenca, V, 25; nascituros gozam de todos os direitos como se nascidos fossem,
V, 26; de direito proprio ou alheio, VI, I; se filho, sob 0 patrio poder, VI, 3-5.

Plebisclto: II, 2, § 12.

Pontifice Maximo: II, 2, § 41.

..



I 1I'-1D1CE REMISSIVO
DIGESTO

Prefeito da Guarda Noturna: origem de, XV, 1-2: jurisdicao e poder peual, XV, 3, '\',
I e 4; obngacoes, XV, 3, §§ 3 e 5; 11, 2, 33.

Prefeito de abastecimeuto: 11, 2, § 32.

Prefeito de Roma: tem jurisdicao penal, XII, I, § 3; ouve escravos e senhores, XII, I,

§§ I e 2: jurisdicao sobre tutores e curadores, XII, 1, § 7; sobre cambistas e banquci
ros, XII, I, § 9; sobre libertos, XII, I, § 10; responsavel por controle dos pre~os .1,
mercado, XII, I, § II; pela ordem publica, Xli, I, § 12; pode interditar profission.u..
XII, I, § 13; pode punir crime politico, XIl, 1, § 14; substituto de magistrados, II,
§ 33.

Prefeito do Egito: quem e, XVII, 1.

Prefeito do Pretorio: origem, XI, I; decisces irrecorriveis, XI, I, § I; reabilitacao d.·
menor; XI, I, § 2.

Pretor: 11, 2, §§ 27-28, 32,34.

Principe: 11, 2, § II e 12; imune alei, Ill, 31; soberania, IV, I: acoes pessoais, IV, I, "I

2: interpretacao da vontade do, IV, 3.

Proconsul: area de jurisdicao, XVI, I; nao tem jurisdicao no contencioso, XVI, ,
parcimonia administrativa, XVI, 4: austeridade, XVI, 4, § 2; preservar a dignida.k
do cargo, XVI, 4, § 3; urhanidade no trato, XVI, 9, § 2; respeitar as tradicoes loc.us,
XVI, 7; delegar compctencia, XVI, 4, § 6; 5; 6, § 1; recebimento de presentes, XVI, t"
§ 3: inspecao e conservacao de ediftcios, XVI, 7, § I; funcao de juiz extraordinar.«
XVI, 7, § 2; e a maior autoridade na provincia, XVI, 8; nao tem jurisdicao em materia
fiscal e financeira, XVI, 9; comportar-se como magistrado, XVI, 9, § 2; organizer r
administrar a justica, XVI, 9, §§ 4 e 6; manter-se no cargo ate a chegada do sucessor,
XVI, 10; direito a seis "fasces", XVI, 14.

Procurador: atua em nome de Cesar, XIX, I: poder de adrninistrar, nao de disp""
XIX, 1, § I; consulta-lo quando 0 imperador e nomeado herdeiro, XIX, 2; nao Ie'"

jurisdicao penal, XIX, 3; pode lirnitar direito de ir e vir, XIX, 3, § 1.

Quadrunviros: II, 2, § 30.

Questor: origem, XIIJ, I; sentido etimologico, XIIJ, I, § I; area de jurisdicao, XIlI, L

§ 2: extrato social, XIII, I, § 3; porta-voz do imperador no Sen ado, XIII, 1, § 4.

Quinquoviros: 11,2, § 31

Reis: II, 2, § 14.
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Rostros de Augusto: II, 2, § 43.

~~~ado: pr~n:ulga leis, III, 9; ordem de dignidades, IX, I, § I; reabilitacao, IX, 2, 3;
perda ,de direitos, IX, 3; filho de senador, dignidade senatorial IX, 5-7; esposa, nao
hl,ha, e mulher honoravel, IX, 8; infortunin de pai senador nao atinge filho, IX, 9;
dcscendentes de senador seguem sua diguidade, IX, 10; pode ter duplo dornicilio, IX
I I; soberama do, II, 2, § 9; senatus-consulto e lei, 11, 2, § 12. '

'Iribuno: cia cavalaria, 11, 2, §§ 15-19,20; militar, 11,2, § 25; da plebe, II, 2, 34; etimo
logia do termo, 11, 2, § 20.

'Iriumvlros: 11,2, § 30; XV, 1.

Usos e costumes: suhstituem e consolidam a lei, III, 32-40.
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